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C+لفصل �أل�
من با�يس [لى كر+يد+�

سطعت �س <يلوC �ر��ִדا على مطا� لوبو�جيه بينما ع� 
ُيتوقَّع  �ل:   >uبر+ميثيو< �لطائر-  سّلم  +��تقو�  <�ضه  �ملسافر+� 
[قالعها [* كر+يد+� n غضو� �قائق قليلة. +كانت جني غر� من 
بني �خر �لد�خلني [* �لطائر-، +قد توجهت للجلوn u مقعدها 
َعَبَر بعُض �ملسافرين با4َ �لطائر-  �لذ� �مل �قم ١٦، n حني 
�أل+سط مر+�� باملطبخ �لصغi +�+�َتي �مليا9 متجهني [* �لقسم 
بينما  مقاعدهم،   n  uلنا� معظم  +جلس  �لطائر-.  من  �ألمامي 
غَلَب  صاخبة  ثرثر-ٍ   yُصو�> �ملمر  من  �ملقابلة  �جلهة  من  ��تفعت 

عليها صوyُ �مر<-ٍ حا�ٌّ +عا� �لن�-.
 yجني شفتيها باستخفا�؛ فقد عرفت هذ� �لصو yعندئذ لو
خا�قة... ال  مصا�فة  من  يا 7ا  عزيز�!   :Cيقو +هو  �ملمّيز متام� 
<عر�... تقولني <ين؟ لوبينيه... نعم، �جلمع �لقدمي �fته... +لكن 

بالطبع هيا جنلس مع�. �9، <ال نستطيع؟ َمن؟... �9، نعم.
� ُسمع صوy �جل يقوC بلهجة <جنبية مهذبة: بكل سر+� 

يا سيد�.
�ختلست جني نظر- بطر� عينها، فر<y �جًال ضئيل �حلجم 
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متقدم� n �لسن �f شا�بني عظيمني +له �<u بشكل �لبيضة، +هو 
�لطر�  على  ملقعدها  �ملناظر  �ملقعد  من  +<متعته  بنفسه  يتحر� 
�آلخر من �ملمر. � <���y �<سها قليًال فر<y �ملر<تني �للتني تسبب 
�للبق.  �لتصر�  �لرجل �ألجن  ֲדذ�  قيا$   n ملتوقَّع� iلقا¢¡ا غ

+قد <ثا� فضوَلها fكُر لوبينيه، [f [£ا هي نفسها كانت هنا�.
تذكرy [حد¦ �ملر<تني بوضو¥، +تذكرy كيف �<ִדا �خر 
+تنبسطا�  تنقبضا�  �لدقيقتا�  +يد�ها  �لقما�  طا+لة   *] جالسًة  مر- 
 y- +يشحب <خر¦. +فكر�تا ��جهها �لرقيق �ملزيَّن بنعومة يتوّ++
جني <� بوسعها تذّكر �سم هذ9 �لسيد- لو فكرy قليًال؛ فقد fكرته 
<مامها صديقتها ميسي �ل: تعمل >مدلِّكَة مسا\< من �لد�جة �أل+*، 
+fلك حني حتدثت عنها قائلة بن�- ظهر فيها �الحتقا� �لشديد: [£ا 
o+جة <حد �لنبال]، لكنها ليست من <صوC <�ستقر�طية. لقد كانت 

فتاَ- جوقٍة <+ شيئ� من هذ� �لقبيل.
+بشكل عابر فّكرy جني: "�ملر<- �ألخر¦ هي �أل�ستقر�طية 
 �> تلبث   ª  � �حلقيقي".  �إلقطا»   ªعا  *] تنتمي  �ل:  �حلقيقية 
ما   *] �لطائر-  نافذ-  من  بالنظر  +تشاغلت  كلتيهما  �ملر<تني  نسيت 
ميكنها �¢يته من منظر مطا� لوبو�جيه، حيث +قفت ¬موعة من 
�آللياy �ملتنوعة +قد بدy [حد�ها مثل �+�- معدنية عمالقة متعد�- 

�أل�جل.
�ملوضع �لوحيد �لذ� <بت <� تنظر [ليه بعنا� كا� fلك �ملو�جه 
7ا، حيث جلس على �ملقعد �ملقابل ملقعدها شا4ٌّ يرتد� ستر- 
 f] ،-مستو¦ �لستر Lقا] المعة؛ فقد صممت على عد$ �لنظر فو�o

لو فعلت اللتقت عيناها بعينيه، +هو �ألمر �لذ� <���y جتنبه.
ليعو�  هد<   � �ملحر�،  فهد�  بالفرنسية  �مليكانيكيو�  صا¥ 
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�لطائر-.  +حتركت  �لعو�ئق  <�oُت   �iخ>+ جديد،  من  فيهد� 
+حبست جني <نفاسها؛ فقد كانت تلك �حلَتها �لثانية بالطائر- فقط، 
�لطائر-  باإلثا�-. +ها هي   uمعرضة لإلحسا Cتز� ما  فإ£ا  +لذلك 

ترتفع Iّلقة بقو- °ّلفًة مطا� لوبو�جيه n �ألسفل.
لقد بد<y �حلة �لظهi- [* كر+يد+� +فيها +�حٌد +عشر+� 
�لطائر-  من  �ألمامية  �ملقصو�-   n منهم  عشر-  جلس  مسافر�، 
+مضيَفني.  طياَ�ين   *] باإلضافة  �خللفية،  �ملقصو�-   n لباقو��+
َيْحَتج  فلم  مبها�-   yملحركا� ضوضا]  ^فيض   n �لطيا�  +جنح 
من  بقي  ما   �> [ال   ،��fآل�  n لقطن�  yضع سد���+ *] �لركا4 
�لضجيج كا� كافي� لصر� �ملسافرين عن �ملحا�ثة +تشجيعهم على 

.iلتفك�
 Cلقنا�  *] طريقها   n فرنسا   Lفو �لطائر-   y�هد +فيما 
�إلنكليز� سبح �لركاn 4ُ �لقسم �خللفي من �لطائر- n <فكا�هم. 
+فكرy جني غر�: لن <نظر [ليه. نعم، لن <نظر، من �ألفضل � <� 
ال <فعل. سو� <ستمر بالنظر من �لنافذ- +بالتفكi، +سو� <ختا� 
<مر� Iد�� ألفكر فيه؛ فهذ9 هي �لطريقة �ُملثلى ��ئم� +هي ستحافظ 
+<ستعرضه  �ألمر  هذ�  بد�ية  من  سأبد<  مستقر�.  ها�ئ�  عقلي  على 

بتفصيالته �يع�.
 yته >�لبد�ية<، حني �شترµّ بذهنها -بتصميم- [* ما yعا�
تذكر- �ليانصيب �إليرلند�. لقد كا� fلك تبذير� بالفعل، لكنه كا� 
Iل   n +ضحك  ثرثر-  من  fلك  تال  ما   yتذكر+  .�iمث تبذير� 
تصفيف �لشعر �لذ� تعمل فيه +·َس شاباy <خرياy، +�حلديث 

�لذ� ��� �نذ��:
- ما�f ستفعلني [�f فزyِ باجلائز- يا عزيز�؟
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- [ن¹ <عر� ما �لذ� سو� <فعله.
+ضعت خطط� +بنت قصو�� n �7و�]، +كا� لديها �لكثi من 
�ألحال$ +�أل+ها$. حسن�، [£ا ª تفز باجلائز-، �جلائز- �لك�¦، 

 .yت مئة من �جلنيها��لكنها 
- مئة جنيه!

�لباقي  �لنصف  <نفقي نصف �ملبلغ -يا عزيز�- +�ّ�خر�   -
لوقت �حلاجة، فاملر] ال يعر� ما ميكن <� �د«.

<فخر  من  معطف�  فر�]،  مكانك الشتريت معطف  كنت  لو   -
�ألنو�».

- ما �<يك n �حلة �ستجما$ �رية؟
 n- بقيت  لكنها  �لبحرية،  �لرحلة  فكر-  <ما$  جني   yتر��

�لنهاية- °لصة لفكرִדا �أل+*: قضا] <سبو» n لوبينيه.
لوبينيه،  من  +يعد�  لوبينيه   *] يذهنب  كّن  oبوناִדا  من   iكث
 yحت <صابعها تصّفف خصال�� yها هي �آل� تتذكر كم من �ملّر�+
�لشعر <مامها n حني كا� لسا£ا ير�� �لعبا��y �آللية �ملعهو�-: لقد 
مّر oمن طويل على �خر َعْقص لشعر� يا سيد�... ما هو �لشكل 
تتسا]C �+م� مع  به شعر�؟... +قد كانت  �لذ� حتبني <� <صفف 

نفسها: ملا�f ال <ستطيع <نا <� <fهب [* لوبينيه؟
حسن�، ها هي تستطيع fلك �آل�. ª تكن �ملالبس مشكلة 
�لغالية  �ألماكن   n yلعامال� لند�   yفتيا فهي كمعظم  كبi- 7ا؛ 
�ملوضة  مع  تناسبها   n مدهشة  مالبس  على  حتصل   �> ميكنها 

.Lهيد- ال تصدo �بأسعا
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<يا$  لعشر-  ميكن  هل  لكن  لوبينيه.   *] جني  fهبت  +هكذ� 
قضتها n لوبينيه <� تتضا]C �آل� �f nكرִדا لتصبح حا�ث� +�حد� 

جر¦ 7ا؟
قد  كانت جني   f] �لر+ليت،  طا+لة  على  �حلا�«  fلك  +قع 
 �+� �لقما�  على  ليلة  كل   n مبلغ ضئيل بصر�  لنفسها  µحت 
<� تسمح لنفسها بتجا+9o. +قد كا� حظها -+هي �ملبتدئة n هذ9 
�ألمو�- سيئ� ½ال� ما تّدعيه �خلر�فاy �لسائد-. كا� fلك n �لليلة 
�لر�بعة +n �لرها� �ألخi لتلك �لليلة؛ كانت قد ��هنت ح¾ fلك 
�لقليل +^سر  �حلني �ذ� على �أللو�� <+ �أل�قا$، +كانت تربح 

�لكثi. <ما �آل� فقد �نتظرy +�ها£ا بيدها.
كا� هنا� �قما� ª ير�هن عليهما <حد: �خلمسة +�لستة، فهل 
منهما:   �> +على  �لرقمني؟  هذين  <حد  على   iألخ� �ها£ا  تضع 
�خلمسة <$ �لستة؟ <يهما تظنه �ألفضل؟ نعم، ·سة، �لرقم ·سة 

سiبح. ال، بل �لستة هو �لرقم �لر�بح.
+ضعت �ها£ا على �لرقم ستة، +f nلك �لوقت نفسه ��هن 
العب �خر يقف مقابلها بسرعة على �لرقم ·سة. قاC مدير �للعبة: 

ال تضعو� شيئ� �خر.
.yتدحرجت �لكر- � �ستقر

- �لرقم ·سة، �أل¿ر فر��، يربح.
كا�y جني تبكي من �لغيظ، +َلّم مدير �للعبة �لرهاناy عن 
تأخذ�  <لن  مقابلها:  �لو�قف  �لرجل   Cقا �أل�با¥.  +�فع  �لطا+لة 

<�باحك؟
- <�باحي؟
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- نعم.
- +لكن¹ ��هنت على �لرقم ستة.

<نا على ستة +��هنت  ��هنت  لقد  �ألمر كذلك.  ليس  - ال، 
<نت على ·سة.

+جهه  على  �لبيضا]  <سنانه   yفظهر �سر-  �بتسامة  +�بتسم 
�ألµر f� �لعينني �لز�قا+ين +�لشعر �لقصi �ألجعد.

قة ملا �د«. هل كا� fلك  �عت جني <�باحها غiَ مصدِّ
صحيح�؟ شعرy هي نفسها بالتشّوÀ. �مبا كانت قد ��هنت فعًال 
�لريبة،  ببعض  �لغريب  fلك   *] ثانية   yنظر+ �لرقم ·سة!  على 
فأجاֲדا بابتسامة مر�ة � قاC: هذ� حقك، +[�f تركِت شيئ� فسيأ� 

َمن ال َحّق له ليأخذ9. [£ا سّنة قدمية.
تلك  كانت  +قد  �ملكا�.  +غا��  بلطف  بر<سه Iّيي�  <+مأ   �
بأنه µح 7ا  �لشك  النتاֲדا  يفعلها   ª فلو منه،  كرمية  لفتة  <يض� 
من  �لنو»  fلك  من  يكن   ª +لكنه  مصاحبتها.  بقصد  <�باحه  بأخذ 

�لرجاC؛ لقد كا� لطيف� فقط. +ها هو Áلس �آل� ُقبالتها.
لقد �نتهى كل شي]: ُصرَفت �لنقو�، +<مضت جني �خر يومني 
7ا n با�يس (+كانا يومني °يَِّبني لآلماC) +ها هي �آل� n طريق 
عو�ִדا [* �لوطن. +ما�f بعد؟ خاطبت جني عقلها: تّوقْف +كفا� 

تفك�i مبا سيحد« بعد �آل�، فلن يؤ�� fلك [ّال [* [oعاجك.
�ملمر  ع�   yنظر+ �حلديث.  عن  توقفتا  قد  �ملر<تا�  كانت 
ق  �ملنمَّ �لرقيق  �لوجه   y�f �ملر<-  كانت  للمقصو�- حيث  �لوَسطي 
تعّبر عن �نزعاجها بأسلو4 نكد +هي تتفحص ظفر� مكسو��، � 
له:  قالت  �لبيضا]  بر��ئه  �ُملضيف  جا]  +عندما   ،uجلر� ضغطت 
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�بعث � ½ا�م:، [£ا n �ملقصو�- �ألخر¦.
- حاضر يا سيد�.

فرنسية  فتا-  لتظهر  بسرعة  �لقدير  �ملهّذ4  �ملضيف  +�ختفى 
 .�iصغ حلّي   Lَ+صند حتمل  سو��]  +مالبس  <سو�  شعر   y�f
<�يد  ما�لني،  قائلة:  بالفرنسية  هو�بو��  �لسيد-  معها  حتدثت 

حقيب: �ملغربية �حلمر�].
حيث  �ملقصو�-  £اية   *] �لوسطي  �ملمرَّ  �خلا�مُة   yعَبر
تكومت بعض �لبطانياy +�حلقائب، � عا�y حاِملًة حقيبة يد+ية 
+صرفت  هو�بو��  سيسيلي  �لليد�  فأخذִדا  ¿ر�]،   -iصغ

�خلا�مة قائلة: حسن�، سأحتفظ باحلقيبة هنا.
fهبت �خلا�مة، +فتحت �لليد� هو�بو�� �حلقيبة فأخرجت 
مر�-   n +جهها   *] +باهتما$  طويًال   yنظر  � <ظافر،  م��  منها 
صغi- +تلمسته هنا +هنا� +هي تضيف بعض �ملساحيق +قليًال من 

<¿ر �لشفا9.
لوy جني شفتيها با�o��]، � حتولت بنظرها [* بقية �لركا4. 
جلس خلف �ملر<تني fلك �لرجل �ألجن  �لضئيل �لذ� <خلى مكانه 
للمر<-، +بد< بنومه سريع� +قد تلفلف بأغطية كثi- ال ضر+�- 7ا، 
+لكنه فتح عينيه +كأنه قد �نزعج من نظر- جني �لفاحصة، فنظر [ليها 

برهة � عا� فأغمض عينيه من جديد.
+�ثق  +جه   +f �لشعر  <شيب  طويل  �جل  جلس  جانبه   *]+
+<خذ  �ملوسيقية   yلفلو� بآلة  <مامه حقيبة خاصة  فتح  +قد  َ+قو�، 
يلّمع �آللة بكثi من �لعاطفة. +بد� fلك مضحك� جلني، فلم يكن 
شكل �لرجل مما يوحي بأنه موسيقي، بل كا� <قر4 [* <� يكو� 
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فرنسيا�،  �جال�  جلس  �الثنني  هذين  +خلف  طبيب�.   +> Iامي� 
كانا  �بنه.  كا�  +�مبا   ،iبكث منه  <صغر  +�آلخر  حلية   +f <حد¡ا 

يتحدثا� +يلّوحا� بيديها +�<سيهما بأسلو4 منفعل.
<ما n جهتها هي من �ملقصو�- فقد كا� �جب نظَرها fلك 
�لرجل f+ �لستر- �لز�قا] �لذ� صممت -لسبب سخيف- <� ال تنظر 
[ليه. خاطبت جني نفسها با�ئز�o: من �لسخيف <� <شعر بكل هذ� 

�لـ... هذ� �النفعاC، +كأنn Co> ª ¹ �لسابعة عشر-!
حق�.  [£ا �يلة، �يلة  يفكر:  غيل  نو�ما�  جلس  مقابلها 
[£ا تذُكرÇ متام� بال شك. لقد بدy عليها خيبة <مل حزينة عندما 
خسرy �ها£ا، +قد كنت مستعد� للتخلي عّما هو <كثر بكثi من 
�لسعا�- تعو� [* +جهها بعدما �َ�ت.  fلك �ملبلغ أل�¦ مالمح 
بثغرها  تبتسم،  عندما  [£ا ساحر- جد�  بذلك.  <حسنُت صنع�  لقد 
نفَسك  متالك  متام�.  <عجبت¹  لقد   ،9� �لبيضا].  +<سنا£ا  �لوّضا¥ 

<يها �لف¾!
� قاC للمضيف �لذ� كا� �و$ Èانبه حامًال قائمة �لطعا$ 

+�لشر�4: <�يد شر�ب� با��� لو µحت.
 n ¹فعل؟ [ن> �fيا [7ي! ما :yفقد فّكر ��بو�هو �ما �لليد>
حi- من <مر�، حi- قاتلة. ال <�¦ [ّال °رج� +�حد� من هذ� �ألمر 
لو كنت <جر¢ عليه. هل <ستطيع fلك؟ هل <ستطيع �خلر+\ باحليلة 
�لكوكائني.  بسبب  fلك  +كل  <عصاI lطمة،  �ملأLo؟  هذ�  من 
ملا�f <�منُت تلك �آلفة؟ +جهي يبد+ فظيع�، فظيع� متام�، ++جو� 
تلك �خلبيثة فينيشيا كi هنا يزيد9 فظاعة. [£ا تنظر [ّ� كأن¹ كومة 
قمامة! لقد <���y �لظَّفر بستيفن لنفسها. حسن�، [£ا ª َتُفز به! [� 
<كر9  كم  �حلصا�.  كوجه  متام�   ،lعصا>  iيث �لطويل  �لوجه  هذ� 
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هؤال] �لنسو- �لريفياy! يا [7ي، ما�f <فعل؟ Áب <� <حز$ <مر�، 
فتلك �خلبيثة تع¹ ما قالته...

� �ثت با�تبا� n حقيبة oينتها عن علبة �لدخا�، +<�خلت 
سيجا�- n َمبِسم طويل +يد�ها ترجتفا� قليًال.

n نفس �لوقت كانت صاحبة �لفخامة فينيشيا كi تفكر: [£ا 
�مر<- لعينة. نعم، هذ9 هي صفتها بالضبط. يا لستيفن �ملسكني! لو 

<مكنه فقط <� يتخلص منها!
ثقا4  علبة  +َقبِلت  سجائرها،  علبة  عن  بد+�ها  �َثْت   �
<يتها   Ç��عذ�  :Cقا+ جا]  �ملضيف  لكن  هو�بو��.  سيسيلي  من 

�لسيدتا�، �لتدخني ممنو».
هتفت سيسيلي هو�بو��: تب�!

+لكن ملا�f هذ� �لقلق من <مر ما؟ ملا�f تصّر على عد$ �لنظر 
[* fلك �لشا4 �لوسيم �جلالس <مامها؟ [£ا +�عية متام� لوجو�9 

<مامها، +هو <يض� +�» لوجو�ها.
<ما �لسيد هiكيوC بو��+ فقد فكر: [£ا حسنا] تلك �لفتا- �ل: 
 yهتّز� �لتصميم. �  �لكثi من  ينم عن   ��f قنهاf+ ،جتلس هنا�
�لطائر- قليًال فهتف بو��+ مع نفسه: معد�! � عا� ليغمض عينيه 

بإصر��.
Èانبه فكر �لدكتو� بر�يانت +هو يربت على �لة �لفلوy بيدين 
عصبيتني: [ن¹ ال <ستطيع �^اf قر��... هذ9 نقطة حتوn C حيا� 

�ِملَهنّية.
� <خر\ �لته من حقيبتها بعصبية +�حتضنها �ب. �ملوسيقى... 
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[£ا جتعلك ִדر4 من كل ¡ومك! �فع �آللة [* شفتيه +هو يبتسم 
� <عا�ها ثانية. <ما �لرجل �لضئيل f+ �لشا�4 �لضخم Èانبه فقد نا$ 
بسرعة، فقد مرy عليه حلظاy -عندما �هتزy �لطائر- قليًال- شعر 
فيها باحلسد جتا9 جا�9 بر�يانت �لذ� كا� سعيد� ألنه ال يعاÇ من 

�لد+�� n �لقطا� <+ �لبحر <+ �جلو.
�لتفت �لسيد �+بو� �أل4 بانفعاC +صا¥ بالسيد �+بو� �البن 
�لذ� جلس [* جانبه: ال شك f nلك على �إلطالL؛ [£م �يع� 
°طئو�... �ألملا� +�ألمريكيو� +�إلنكليز! [� �لتا�يخ �لذ� +ضعو9 

لأل+�Ç �خلزفية �ألثرية خاطئ متام�. خذ مثًال �خلز� �لسامر�ئي.
<جا4 جا� �+بو� �لطويل �ألشقر f+ �7د+] �لز�ئف: ينبغي 
 9i، فهنا� مثًال تل حّال� +غ�لك <� تأخذ �لقر�ئن من كل �ملصا�

من �ألماكن...
بالية   -iصغ حقيبة  �+بو�  ��مو�  ففتح  حو��¡ا،  +�متد 
�ليو$،  �ألكر��  يصنعها  �ل:  �لكر�ية   iملز�م� �نظر [* هذ9   :Cقا+
 Ç�+ل: نر�ها على �أل� Àلنقو� �لنقوÀ عليها تشبه متام� تلك   �]

�خلزفية �ل: يعو� تا�Êها [* ·سة �ال� عا$ قبل �مليال�.
�ملضيف  كا�  �لذ�  �لطبق  يوقع   �> �لبليغة  يد9  +كا� �ركة 

يضعه <مامه.
£ض �لسيد كالنسي، كاتب �لقصص �لبوليسية، عن مقعد9 
جيب  من  <خر\  �ملقصو�-.  £اية  ح¾  +سا�  غيل  نو�ما�  خلف 
معطفه كتا4 >بر��شو< +عا� به ليبتكر �ليل غيا4 عن مكا� �جلرمية 

يضيفه [* �لر+�ية �ل: يقو$ بتأليفها.
هو  يفكر  كا�  كا� Áلس خلف كالنسي  �لذ�  ��يد�  �لسيد 
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�آلخر: ينبغي <� <قو$ بد+�� �غم �لصعوباy، +لكن هذ� لن يكو� 
سهًال. ال <��� كيف سأ�ع �ملاC �لالo$ لتوoيع �حلصص n �ملر- 
�لقا�مة... +[�f <لغينا توoيع �أل�با¥ فسيكو� لذلك عو�قب +خيمة. 

�9، تب�!
£ض نو�ما� غيل ليذهب [* �حلما$، +فو� fهابه <خرجت 
�ألخر¦  هي  ++ضعت  بلهفة،  +جهها   *]  yنظر+ مر�-  جني 
مساحيق +<¿ر شفا9. +ضع �ملضيف �لقهو- <مامها، +نظرy من 

�لنافذ- فر<y ميا9 �لقناC �إلنكليز� تشّع بز�قتها.
 n قت كا� فيه منهمك�+ n لسيد كالنسي� u>� Cحو �نبوٌoُ oّ>
حتديد موعد +مكا� غيا4 شخصية كتابه عن مكا� �جلرمية، فأبعد9 
�ركة ال+�عية من يد9، فطا� �لزنبو� ليفتش فنجاَني قهو- �لسيدين 

�+بو�. قتله جا� �+بو� ֲדد+].
�ألفكا�  +لكن  �حلديث،  +توقف  �ملقصو�-   n [+7د� حل 
َتْطو�فها. +n �خر �ملقصو�- متام�، n �ملقعد �قم   n yستمر�
٢، تد* �<u �لسيد- جيزيل قليًال [* �ألما$. +كا� ميكن للمر] <� 

�سبها نائمة، +لكنها ª تكن نائمة، فهي ª تتكلم +ª تفكر.
كانت �لسيد- جيزيل ميتة!

*   *   *
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�لفصل �لثاني
�الكتشا�

تنقل هنر� ميتشل، �ملضيف �ألقد$ بني �ملضيفني، برشاقة 
+خّفة من مقعد [* مقعد يوo» �لفو�تi، فبعد نصف ساعة سيصل 
منحني�  �لنقدية  +�لقطع   L��+أل� كا� Áمع  كر+يد+�.   *] �جلميع 
+موoّع� عبا��ته: شكر� يا سيد�، شكر� سيد�... +قد �ضطر [* 
مشغوَلني  كانا   f] �لفرنسيني،  �لر�كبني  مقعَد�  <ما$  قليًال  �النتظا� 
باحلو�� +�لتلويح باأليد�، +فكر عابس� <نه لن �صل منهما -على 

<ية حاC- على [كر�مية جيد-.
+كا� �ثنا� من �لركا4 نائَمني: �لرجل �لضئيل f+ �لشا�4، 
+�ملر<- �لعجوn o £اية �ملقصو�-. +قد كانت تلك �لعجوo كرمية 
n [كر�مياִדا، فهو يتذكر <نه ��ها تسافر ع� �لقناC �إلنكليز� عد- 

مر�y، +لذلك �متنع عن [يقاظها.
�ستيقظ �لرجل �لضئيل f+ �لشا�4 +�فع Íن oجاجة �لصو�� 
+�لبسكويت �لرقيق، +كا� fلك كل ما تنا+له. +تر� ميتشل �ملسافر- 
موعد  من  �قائق  ·س  +قبل  يستطيع.  ما  بقد�  نائمة  �ألخر¦ 
عذ��  قائًال:  فوقها   ÎÏ�+ Èانبها  +قف  كر+يد+�   *]  Cلوصو�

يا سيد�، فاتو�تك.
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 ��o تستيقظ.  فلم  كتفها  على  +ִדذيب  باحتر�$  يد9  � +ضع 
 Ðمن ضغط يد9 +َهّزها بلطف، +لكن �لنتيجة �لوحيد- كانت �لسقو
�ملفاجئ جلسمها على �ملقعد. �ÎÏ ميتشل فوقها، � �عتدC فجأ- 

+قد �بيّض +جهه.
*   *   *

[نك  هذ�،  من  �عك  �آلخر:  �ملضيف  �يفيس،   yل�>  Cقا
متز¥!

- <قوC لك [£ا �حلقيقة.
كا� ميتشل <بيض �لوجه يرجتف.

- <<نت +�ثق يا هنر�؟
- مئة باملئة. <ظن <£ا نوبة قلبية.

- سنصل [* كر+يد+� بعد بضع �قائق.
- <خشى <� تكو� قد تنا+لت...

+قفا بعض �لوقت �+� قر��، � �تفقا على ما ينبغي فعله. عا� 
ميتشل [* �ملقصو�- �خللفية +مضى من مقعد [* مقعد +هو ينح¹ 
طبيب  <<نت  سيد�،  يا  عفو�  خافت:   yبصو +يتمتم  مر-  كل   n

يا تر¦؟
قاC نو�ما� غيل: <نا طبيب <سنا�. +لكن [� كانت هنا� خدمة 

<¢�يها...؟ +£ض عن مقعد9 قليًال.
قاC �لدكتو� بر�يانت: <نا طبيب، ما �ألمر؟

- سيد- n �خللف هنا�... لست مرتاح� لوضعها.
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 +f �لضئيل  �لرجل  +تبعهما  �ملضيف،  +��فق  بر�يانت  £ض 
�لشا�4 �+� �نتبا9 منهما. �ÎÏ �لدكتو� بر�يانت فوL �جلسم �جلا� 
n �ملقعد �قم ٢ لتلك �ملر<- �لبدينة �ل: بدy متقدمة n �لعمر 

+ُمَجلَبَبة بثيا4 سو��] ثقيلة.
كا� فحص �لطبيب سريع� قبل <� يقوC: [£ا ميتة.

سأله ميتشل: ما هو سبب �لوفا- n �عتقا��؟ <هي نوبة ما؟
- هذ� ما ال <ستطيع تأكيد9 �+� [جر�] فحص تفصيلي. م¾ 

�<يتها �خر مر-... <ع¹ على قيد �حليا-؟
فكر ميتشل +قاC: كانت ½i عندما <حضرyُ 7ا قهوִדا.

- +م¾ كا� fلك؟
- حسن�، ال بّد <� fلك كا� قبل Ïو ثالثة <�با» �لساعة... 

نعم، تقريب�. +عندما <حضرy �لفو�تi بعد fلك ظننت <£ا نائمة.
قاC بر�يانت: لقد ماتت منذ نصف ساعة على �ألقل.

لتنظر   u+¢لر� فالتفتت  �الهتما$،   iتث مشا+��ִדما   y>بد
[ليهما +�شر<ّبت �ألعناL لتسمع حديثهما.

قاC ميتشل بشي] من �ألمل: <ظن <£ا �مبا كانت نوبة ما؟
 iلكث Ñجته تتعر+o متسك بنظرية �لنوبة. لقد كانت <خت+
من �لنوباy، فشعر بأ� �لنوباy <مر مألو� يفهمه <� [نسا�. +لكن 
ª يكن n نية �لدكتو� بر�يانت <� يتبÎ تفسI �iد��، فاكتفى ֲדز 

�<سه معّبر� عن حiته.
�لرجل   yصو fلك  +كا�  كتفه،  من  بالقر4   yصو تكلم 
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�مللفلف باألغطية f� �لشا�4. قاC: على �قبتها عالمٌة ما.
منه  <كثر  هم  من   *] يتكلم  كمن  معتذ�-  بلهجة  يتكلم  كا� 

معرفة. قاC �لدكتو� بر�يانت: هذ� صحيح.
Èانب   iصغ ثقب  فظهر  �جلانب   *] �ملر<-   u>� تدّلى 

حنجرִדا.
�نضّم �لسيد�� �+بو� �للذ�� كانا يصغيا� [* �حلو�� n �لدقائق 
�ألخi-، +تكلم جا� �+بو� �لشا4 قائًال: �ملعذ�-، هل قلتم بأ� 
�لسيد- ميتة +<ّ� على �قبتها عالمة؟ هل � <� <قد$ �قتر�ح�؟ لقد كا� 

oُنبوٌ� يطiُ هنا، +قد قتلته.
� عرÑ عليهم �لزنبو� �مليت n طبق �لفنجا� +سأC: <ليس 
لقد  oنبو�؟  لسعة  من  ماتت  قد  �ملسكينة  �لسيد-  تكو�   �> ممكن� 

µعت �و��« مشاֲדة من قبل.
قاC بر�يانت مو�فق�: هذ� ممكن، �<يت حاالy كهذ9. نعم، 

هذ� �حتماC ممكن بالتأكيد، +ال سيما [�f كا� n �لقلب ضعف.
تسا]C �ملضيف: هل يوجد ما َيحُسن l <� <فعله يا سيد�؟ 

.yحلظا Cكر+يد+� خال n سو� نكو�
�بتعد �لدكتو� بر�يانت قليًال +قاC: �7د+]، �7د+]، ال يوجد 

ما نفعله. ينبغي عد$ حتريك �جلثة <يها �ملضيف.
- نعم يا سيد�، [ن�> ¹�� fلك متام�.

�ألجن   +لكن  مقعد9،   *] للعو�-  بر�يانت  �لدكتو�  ִדيأ 
بر�يانت بشي] من  �لضئيل كا� يسّد عليه طريقه، فرمقه  �ملتلفلف 
�لدهشة +قاC له: يا سيد� �لعزيز، [� <فضل ما تفعله هو �لعو�- [* 
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.Cحلا� n �+مقعد�. سنصل [* كر+يد
 :Cفع صوته +قا�. � �ضا� �ملضيف: هذ� صحيح يا سيد>+

يرجى �لعو�- [* مقاعدكم �يع�.
قاC �لرجل �لضئيل: عفو�، هنا� شي] ما.

- شي] ما؟
.9o+نعم، شي] ّمت جتا -

+<+ضح ما يعنيه بإشا�- بر<u حذ�ئه �جللد� �ملدبَّب. +تابع 
�ملضيُف +�لطبيب حركَته بعينهما، حيث ملحا +مضة شي] f� لو� 
تّنو�- �لسيد-  <صفر +<سو� على �أل�Ñ يتو��¦ جزئي� حتت حافة 

�لسو��].
قاC �لطبيب بدهشة: oنبو� �خر؟

 �iكبتيه، +<خر\ من جيبه ملقط� صغ�+ على �بو� Cكيوiجثا ه
�ستعمله �ذ�، � £ض +بيد9 صيد9 �لثمني +هو يقوC: نعم، [نه 

يشبه �لزنبو� كث�i، +لكنه ليس oنبو��!
fلك  �¢ية  من  +�لطبيب  �ملضيف  يتمكن  يد9 �يث  لّف   �
 C+من �حلرير �ملجد -iلك �لشي] عقد- صغf لشي] بوضو¥. كا��
 u>�  y�f �لشكل  غريبة  طويلة  بشوكة  موصولة  +�ألسو�  �ألصفر 

تغi لونه.
- يا [7ي!

�لذ�  �لضئيل  �لسيد كالنسي  من  �ملتعجب  �7تا�  هذ�  جا] 
�ملضيف. مضى  كتف   Lفو من  بر<سه  +<طّل  مقعد9  غا��  قد  كا� 
شي]  <غر4  [نه  بالفعل!  جد�  غريب  غريب،  هذ�  قائًال:  كالنسي 
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صا�فته n حيا�، ++�هللا ª <كن ألصدf Lلك!
سأله �ملضيف: هل ميكنك <� توضح كالمك قليًال يا سيد�؟ 

هل تعر� ما هو هذ� �لشي]؟
- <عرفه؟ طبع� <عرفه.

هذ�   �]  :Cقا+ جا�فة،  بك�يا]  كالنسي  �لسيد  صد�  �متأل 
�لشي] -<يها �لسا�-- هو شوكة ُتطَلق بأنبو4 نفخ لد¦ بعض �لقبائل 
<مريكا   n قبائل  تلك  كانت   �] متام�  �آل�  +�ثق�  لست  �لبد�ئية... 
بد�ئي  سهم  هذ�  +لكن  �ملحليني،  بو�نيو  سكا�  من   +> �جلنوبية 
�+� شك +قد <ُطلق من <نبو4 نفخ، +<شك بقّو- <ّ� n قمة تلك 

�لشوكة...
�لسها$  µو$  بعض  حديثة:  مكّمًال  بو��+   Cكيوiه قاطعه 

�لشهi- 7نو� <مريكا �جلنوبية. +لكن هل هذ� ممكن؟
<جا4 �لسيد كالنسي +هو ما يز�C مفعم� باحلماسة: [نه <مر 
غريب جد� بالتأكيد، +عندما <قوC [نه غريب جد� فإن¹ <قو7ا +<نا 
�حليا-   n هذ�  مثل  نر¦   �> +لكن  بوليسية،  قصص  كاتب  نفسي 

�لفعلية...
.yخانته �لكلما+

مالت �لطائر- ببط]، +ترنح قليًال <+لئك �لذين كانو� +�قفني. 
كانت �لطائر- حتو$ لتهبط n مطا� كر+يد+�.

*   *   *

اجاثا كريستي & كتاب رواية مكتبة الرمحي أحمد



٢٥

�لفصل �لثالث
في كر+يد+�

�لوضع، فقد �حتّل  ª يعد �ملضيف +�لطبيب مسؤ+َلني عن 
 *] �لسخيف  �ملنظر   +f باألغطية  �ملتدّثر  �لضئيل  �لرجُل  مكاَنهما 
حد ما، +قد تكلم كصاحب سلطة يثق بوجو4 طاعة <+�مر9 �+� <� 
يضعها <حد موضع تسا¢C. ¡س �f> n ميتشل فهّز �<سه مو�فق�، 
� شق طريقه بني �لركا4 ليقف على �لبا4 �ملؤ�� [* �ملقصو�- 

�ألمامية بعد �ملر�فق مباشر-.
كانت �لطائر- جتر� �آل� على <�Ñ �ملطا�، +عندما توقفت 
 yلسيد�� -<يها  منكم  سأطلب  قائًال:  صوته  ميتشل  �فع   �iخ>
+�لسا�-- <� تلزمو� مقاعدكم +تبقو� هنا ح¾ يأ� <حٌد f+ سلطة 

�µية لتو� �ملسؤ+لية، +<�جو <� ال يطوC تأخiكم.
[ّال شخص� +�حد�  �لطلب،  �لركا4 معقولية هذ�  قّد� معظم 
<ال  هر�]،  بغضب:  هو�بو��  �لليد�  صرخت  فقد  �د-.  �حتّج 

تعر� من <نا؟ [ن¹ <صر على �لسما¥ � باملغا��- فو��.
- <نا �سف جد� يا سيد�، [f ال ميكن¹ <� <ستث¹ <حد�.

<سخف  ما  +قالت:  بغضب  برجلها   Ñ�أل� سيسلي  قرعت 
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هذ�! [نه سخيف جد�. سو� <شكوكم [* �لشركة. [نه ألمر فظيع <� 
ُنحتَجز هنا مع جثة ميتة.

حتدثت فينيشيا كi باللهجة �ملتشدقة �ل: ُ�بِّيت عليها كو�حد- 
متام�،   ªمؤ هذ�   �] عزيز�  يا  حق�   :yإلقطاعيا�  yلسيد�� من 
+لكن¹ <^يل <� علينا <� نتحمله. � جلست هي نفسها +سحبت 

علبة سجائرها قائلة: هل <ستطيع <� <�خن �آل� <يها �ملضيف؟
يا  �آل�  يهّم  هذ�   �> <ظن  ال  f�ع�:   Lضا �لذ�  ميتشل   Cقا

سيد�.
� نظر من فوL كتفه حيث كا� oميله �يفيس قد <نزC �كا4 

�ملقصو�- �ألمامية من با4 �لطو��f+ Ôهب ليطلب �ملساعد-.
*   *   *

ª َيطُل �نتظا� �ملسافرين، +لكن بد� 7م <� نصف ساعة على 
�ألقل قد مّرy. � �<+� �جًال منتصب �لقامة كجند� يرتد� مالبس 
بسرعة  �ملطا�   Ñ�> يع���  �لرµي  بالزّ�  شرطي  +معه  بسيطة 

+يصعد�� [* �لطائر- بعد <� فتح 7م ميتشل �لبا4.
كل  ما  حسن�،  سريعة:  بن�� y�µية  �جلديد  �لقا�$   C[تسا

هذ�؟
�لدكتو� بر�يانت، +<لقى بعدها  � �ستمع [* ميتشل � [* 
نظر- سريعة على �جلسد �ملتد�عي للمر<- �مليتة. +بعد <� <عطى <مر� 
 Çللشرطي خاطب �لركا4 قائًال: سيد�� سا��، هل لكم <� تتبعو

لو µحتم؟
يدخل   ª +لكنه  �ملطا�،   Ñ�> +ع�  �لطائر-  خا�\  ��فقهم 
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قسم �جلما�� كما Áر� عا�- بل <خذهم [* غرفة صغi- خاصة 
�نتظا�كم <كثر مما هو ضر+�� <يتها  +قاC 7م: <�جو <� ال <طيل 

�لسيد�y +�لسا�-.
 Ðَتبا�� �ع <يها �ملفتش، [� لدّµ� :�يد��لسيد جيمس � Cقا

عمل مهم� n لند�.
- <نا �سف يا سيد�.

+<عت�  هو�بو��،  �لليد�  <نا  هو�بو��:  سيسلي  +صاحت 
�حتجاo� هنا n هذ9 �لقضية <مر� ُمهين� متام�.

�لقضية  هذ9  +لكن  هو�بو��،  ليد�  يا  جد�  �سف  [ن¹   -
خطi- كما ترين. [£ا تبد+ كجرمية قتل.

�بتسامة  بينما علت +جَهه  �لسيد كالنسي +كأنه يهذ�،  متتم 
سعيد-: µو$ �لسها$ �ملستخَدمة لد¦ هنو� <مريكا �جلنوبية.

فنظر [ليه �ملفتش با�تيا4.
حتد« عاª �آلثا� �لفرنسي بانفعاC +باللغة �لفرنسية، +<جابه 

�ملفتش ببط] +حذ� +بنفس �للغة.
+لكن  �لقاتل،  �مللل  على  يبعث  هذ�   �]  :iك فينيشيا  قالت 

<فترÑُ <نكم مضطر+� [* �لقيا$ بو�جبكم.
َمشوبة  بلهجة  �ملفتش  <جا4  هذ9  �لصد�  سعة  على  +جو�ب� 
باالمتنا�: شكر� يا سيد�. � مضى قائًال: لو تفضلتم بالبقا] هنا؛ 

<�يد <� <تكلم قليًال مع �لدكتو�...
- نعم، �µي بر�يانت.
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- شكر� لك. تفضل معي، من هنا يا �كتو�.
قاC بو��+: هل � <� <ساعد n �لتحقيق؟

+جهه   iتغ  �  ،uٍقا  ٍّ�� َبو���  شفتيه  +على  �ملفتش  �لتفت 
فجأ- +هتف: <نا �سف يا سيد بو��+؛ لقد لفلفَت نفسك كث�i فلم 

<مّيز�. هيا معنا، مرحب� بك.
 y+ مشّيَعني بنظر��فتح �لبا4 �يث مّر منه بر�يانت +بو� �
 �fملا+ هو�بو��:  سيسيلي  صرخت  �ملجموعة.  باقي  من  �لشك 

ُيسمح له باخلر+\ بينما Ïتجز Ïن هنا؟
جلست فينيشيا كi باستسال$ على <حد �ملقاعد +قالت: �مبا 

كا� <حد �جاC �لشرطة �لفرنسيني، <+ من جو�سيس �جلما��.
<ن¹  <ظن  جني:  °اطب�  +��تبا�  ½جل  غيل  نو�ما�   Cقا

�<يتك n ...n لوبينيه.
- لقد كنت n لوبينيه فعًال.

- [نه مكا� ��ئع جد�؛ لقد <حببت <شجا� �لصنوبر.
- <جل، [£ا تطلق ��ئحة oكية.

فيه،  يستمر��  موضو»  عن  �ث�  ل�هة  كال¡ا  سكت   �
+<خ�i قاC غيل: لقد... لقد عرفتك مباشر- n �لطائر-.

عّبرy جني عن �هشة بالغة: حق�؟
- هل تظنني <� تلك �ملر<- قد ُقتلت حق�؟

- �مبا. [نه ألمر مرعب بعض �لشي]، +لكنه <مر سي] <يض�.
��يد�  �لسيد  +كا�  بالفرنسية،  يتحا�ثا�  �+بو�  �لسيد��  كا� 
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Áر� بعض �حلساباn y �فتر مالحظاy صغi +ينظر [* ساعته 
بني �+نة +<خر¦، فيما جلست سيسيلي هو�بو�� +هي تقر» بقدمها 
�أل�Ñ، +�ستند على �لبا4 من �لد�خل شرطي ضخم جد� يرتد� 

.uقا] +يبد+ متبلد �إلحسا�o مالبس
*   *   *

n �لغرفة �ملجا+�- كا� �ملفتش جا4 يتحد« [* �لدكتو� 
موهبة  لديك   �] قائًال:  بو��+  خاطب  بو��+.   Cكيوiه+ بر�يانت 

�لظهو� حيث ال يتوقعك <حد يا سيد بو��+.
مسؤ+ليتك   Lنطا عن  قليًال  خا�ج�  كر+يد+�  مطا�  <ليس   -

يا صديقي؟
- �9، [ن¹ <تابع [حد¦ �لقضايا �لك�¦ n ¬اC �لتهريب، 
 Ñتعر قضية  <غر4  هذ9  �حلظ.  من  شي]  فيه  كا�  هنا  ++جو�� 
� منذ سنو�y، لذلك �عونا نتنا+C �ملوضو» �آل�. +قبل <� شي] 

�مبا <عطيتµ� ¹ك �لكامل +عنو�نك يا �كتو�.
 �fأل�  Ñبأمر� °تص  بر�يانت،  جيمس  �+جر  <نا   -

+�حلنجر-، +عنو�Ç هو: ٣٢٩ شا�» ها��.
 .yلس [* طا+لة تد+ين تلك �ملعلوماÁ تو* شرطي بليد
�جلثة،  فحص  طبع�  سيتو*   Öخلا� جّر�حنا   �] �ملفتش:   Cقا+

+لكننا سنحتاجك n �لتحقيق يا �كتو�.
- <كيد، <كيد.

- هل تستطيع [عطا]نا <ية فكر- عن +قت �لوفا-؟
بنصف ساعة  <فحصها   �> قبل  ُتوّفيت  قد  �ملر<-   �> بد  - ال 
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على �ألقل، +قد فحصتها قبل +صولنا [* كر+يد+� بدقائق قليلة. 
ال <ستطيع fكر +قت <كثر �قة من fلك، +لك¹ فهمت من �ملضيف 

بأنه حتد« معها قبل Ïو ساعة.
- حسن�، هذ� يعطينا فكر- قريبة من �لدّقة ألغر�Ñ �لتحقيق، 
+<ظن <� من نافلة �لقوC <� <سألك: هل الحظَت <� شي] f� طبيعة 

ُمريبة؟
<نا  <ما  عميق:  بكد�  بو��+   Cقا+ بالنفي،  �<سه  �لدكتو�  هّز 
 n <عانيه �لطائر- مثل �لذ� n من �لغثيا� Çفقد كنت نائم� ألن¹ <عا

�لبحر، +لذلك فإن¹ <ُلّف نفسي �+م� بشكل جيد +<حا+C �لنو$.
سأC �ملفتش: هل لديك فكر- عن <سبا4 �لوفا- يا �كتو�؟

- ال <+� �لتصريح بشي] Iد� n هذ9 �ملرحلة، فهذ9 قضية 
�ّلها �لتشريح +�لفحص �لذ� Áر� بعد �لوفا-.

 �> <ظن  ال  �كتو�؛  يا  حسن�   :Cقا+ مو�فق�  �<سه  جا4  هّز 
هنا� حاجة الحتجا�o �آل�. +لكن <خشى <� تضطر [* �خلضو» 
إلجر�]�y شكلية معينة، +هي ستنطبق على �ملسافرين �يع� فنحن 

ال نستطيع �ستثنا] <حد.
ألية  �متالكي  عد$  من  تتأكد   �> <فّضل   :Cقا+ بر�يا�  �بتسم 

<نابيب نفخ <+ <ية <سلحة فّتاكة °فية <خر¦.
مساعد9   *] <شا�   � fلك".  سيتو*  "�+جر  جا4:   Cقا
 �> ميكن  عّما  فكر-  <ية  لديك  هل  �كتو�،  يا  باملناسبة  +<ضا�: 

يكو� n هذ9...
 -iصغ علبة   n +كانت  لو£ا  تغّير  �ل:  �لشوكة   *] +<شا� 
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على �لطا+لة <مامه. هّز �لدكتو� بر�يانت �<سه بالنفي +قاC: يصعب 
�جلز$ بذلك �+� حتليل. �لكو��� هو �لسم �لذ� يستخدمه �لسكا� 

�ألصليو� n <مريكا �جلنوبية كما <ظن.
- +هل من شأ� fلك <� يقتل؟

- [نه سم فّعاC +سريع جد�.
- +لكن �حلصوC عليه ليس سهًال، <ليس كذلك؟

- ليس سهًال <بد� بالنسبة للشخص �لعا��.
- [�f فسو� نفّتشك مبنتهى �لدقة!

قا7ا جا4 �لذ� كا� �+م� مغَرم� بنكاته، +<شا� [* �لشرطي 
ليجر� عملية �لتفتيش، � غا�� �لشرطي +�لدكتو� �لغرفة مع�.

<ماC جا4 كرسيه [* �خللف +نظر [* بو��+ قائًال: [£ا قضية 
عجيبة +مثi- [* �حلد �لذ� Áعلها غi قابلة للتصديق. <ع¹... <� 

جتد <نابيَب نفخ +سهام� مسمومة على منت طائر-!
قاC بو��+: هذ9 مالحظة عميقة جد� يا صديقي.

- �ثنا� من �جا� يفّتشو� �لطائر- �آل�، +سيأ� مصّو� +�جل 
لرفع �لبصماy. <ظن <� من �ألفضل <� نر¦ �ملضيَفني �آل�.

�لبا4 +<عطى <مر�، +ما لبث �ملضيفا� <� �خال  مضى [* 
�لغرفة. كا� �ملضيف �ألصغر قد �ستعا� تو�oنه، <ما �ملضيف �آلخر 

فما C�o شاحب� مرعوب�.
حتمال�  هل  �جلسا.  �لشابا�،  <يها  حسن�  جا4:   Cقا

�جلو�y�o؟ حسن�.
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قّلب �جلو�y�o بسرعة، � �ختا� <حدها +قاC: ها هي، ما�� 
مو�يسو. [£ا حتمل جو��o فرنسي�. هل تعرفا� شيئ� عنها؟

�ّ� ميتشل قائًال: لقد �<يتها من قبل؛ كانت تع� �لقناf Cهاب� 
.-iحيا� كث> n ياب� من [نكلتر� [* فرنسا]+

- �9، �مبا n عمل ما. <ال تعرفا� طبيعة عملها؟
<نا  �ألصغر:  �ملضيف   Cقا فيما  بالنفي،  �<سه  ميتشل  هّز 
�لثامنة من  <تذكرها <يض�. لقد �<يتها n �لرحلة �لصباحية، �لساعة 

با�يس.
- َمن منكما ��ها على قيد �حليا- آلخر مر-؟
<شا� �ملضيف �ألصغر [* oميله +قاC: هو.

ميتشل: هذ� صحيح، عندما <خذy 7ا قهوִדا.
- كيف كانت تبد+ +قتها؟

- ª <الحظ شيئ�. <عطيتها �لسكر، � عرضت عليها �حلليب 
فرفضته.

- م¾؟
�لقناC �إلنكليز�   Lال <ستطيع حتديد �لوقت بدقة. كنا فو -

+قتها. �مبا كا� �لوقت قريب� من �لساعة �لثانية.
قاC �ملضيف �ألصغر: نعم، تقريب�.

جا4: +م¾ �<يتها بعد fلك؟
.iعت �لفو�تo+ ميتشل: عندما
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- م¾؟
- بعد Ïو �بع ساعة، +قد ظننت <£ا نائمة. يا [7ي، ال بد 

<£ا كانت ميتة +قتها!
�لسهم   *] جا4  +<شا�  بالرهبة،  مليئ�  �ملضيف   yبد� صو

�لصغi �لشبيه بالزنبو� +قاª> :C تَر <ية �ثا� 7ذ� �لشي]؟
- ª <َ� شيئ� يا سيد�.

- +<نت يا �يفيس؟
+كانت  �جلنب،  مع  �لبسكويت   «o+> +<نا  �<يتها  مر-  �خر   -

+قتها على ما ير�$.
سأC بو��+: ما هو نظامكم n تقدمي �لوجباy؟ هل Êد$ كل 

منكم مقصو�- منفصلة؟
�حلسا]  مع�:  باخلدمة  نقو$  بل  سيد�،  يا  ال  ميتشل:   Cقا
½دمة  عا�-  +نبد<  +هكذ�...   ،yحللويا�  � +�خلضا�  �للحم   �
�ملقصو�- �خللفية <+ًال، � Øر\ بعد fلك بأطباL جديد- طاoجة 

[* �ملقصو�- �ألمامية.
مو�يسو  �لسيد-  �<سه، +سأC جا4: هل حتدثت  بو��+  هّز 
هذ9 مع <حد على منت �لطائر-، <+ <ظهرy <ية عالماy بأ£ا تعر� 

<حد� من �لركا4؟
ميتشل: <نا ª <� شيئ� من fلك.

جا4: +<نت يا �يفيس؟
- ال يا سيد�.
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جا4: هل غا�َ�y مقعدها قط خالC �لرحلة؟
ميتشل: ال <ظن يا سيد�.

- <ليس من شيٍ] تتذكر�نه ميكن <� يلقي بعض �لضو] على 
�ملسألة؟

فكر �لرجال�، � هّز� �<سيهما بالنفي.
- حسن�، هذ� كل شي] لدّ� n �لوقت �حلاضر. سأ��كما ثانية 

فيما بعد.
قاC هنر� ميتشل ֲדد+]: [� ما حد« شنيع يا سيد�. ال <حب 

<� �د« مثل هذ� �ألمر +<نا مسؤ+C عن �لركا4.
- حسن�، <نا ال <�¦ <نك َملو$ بأ� شكل، مع <ن¹ <تفق معك 

على شناعة ما حد«. 
 *]  ÎÏ� بو��+  +لكن  باالنصر��،  �لرجلني   *] <شا�   �

�ألما$ +قاµ� :Cح � بسؤ�C صغi +�حد.
جا4: �سأC يا بو��+.

- هل الحظ <حدكما +جو� oنبو� يطn i �لطائر-؟
هّز �الثنا� �<سيهما بالنفي، +قاC ميتشل: ª يكن n �لطائر- 

<� oنبو� على حد علمي.
بو��+: بل كا� هنا� oنبو�؛ لقد +جدنا9 ميت� على صحن <حد 

�ملسافرين.
ميتشل: حسن�، <نا ª <َ�9 يا سيد�.
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�يفيس: +ال <نا.
.uجا4: ال بأ

بسرعة   y�oجلو�� جا4  +تصفح  �لغرفة،  �ملضيفا�  غا�� 
� قاC: لدينا بني �ملسافرين كونتيسة، +<عتقد <£ا تلك �ملر<- �ل: 
<قامت علينا �لدنيا. �ألفضل <� نر�ها n �لبد�ية قبل <� تفقد <عصاֲדا 

+تطر¥ قضية n �ل�ملا� حوC �ألساليب �لوحشية للشرطة.
+�حلقائب  �ألمتعة  كل  �قة  بكل  ستفتش  <ظنك  بو��+:   Cقا
+�حلقائب �ليد+ية �لعائد- للمسافرين n �ملقصو�- �خللفية للطائر-؟

غمز جا4 بعينيه مبر¥ +قاC: ملا�f؟ ما �لذ� تعتقد9 يا سيد 
بو��+؟ ينبغي <� جند <نبو4 �لنفخ هذ�، [� كا� هنا� حق� <نبو4 
نفخ +ª نكن �يع� Ïلم! يبد+ � �ألمر +كأنه كابوu. <�جو <� 
ال يكو� fلك �لرجل �لصغi كاتب �لر+�ياy قد فقد صو�به +قر� 
تطبيق [حد¦ جر�ئمه على �لبشر بدًال من كتابتها على �لو�L، فقضية 

�لسهم �ملسمو$ هذ9 تبد+ قريبة من <فكا�9!
هّز بو��+ �<سه با�تيا4، فيما مضى جا4 قائًال: نعم، ينبغي 
تفتيش �جلميع، سو�] �حتّجو� <$ ª �تجو�، كما سيتم تفتيش كل 

شي] n حاجياִדم +<�+�ִדم، +هذ� <مر £ائي.
بكل  �قيقة  قائمة  [عد��  �ملمكن  من  كا�  �مبا  بو��+:  �قتر¥ 

شي] n حوo- �لركا4.
 y��>  �] بذلك  �لقيا$  ميكن   :Cقا+  Cبفضو جا4  [ليه  نظر 
يا سيد بو��+، مع <نª ¹ <فهم بالضبط ما �لذ� تسعى [ليه، فنحن 

نعر� ما �لذ� نبحث عنه.
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 .�iمبا كنت <نت تعر� يا صديقي، <ما <نا فلست +�ثق� كث� -
[ن¹ <�ث عن شي] ما +لك¹ ال <عر� ما هو.

- هل بد<نا يا سيد بو��+؟ [نك مولع حق� بتعقيد �ألمو�، <ليس 
كذلك؟ لنقابل �آل� سعا�- �لكونتيسة قبل <� Áن جنو£ا.

+لكن �لليد� هو�بو�� كانت <كثر هد+]� n سلوكها. جلست 
على كرسي +<جابت عن <سئلة جاÙ�> �+� 4 تر��. قّدمت عنو�£ا 
+قالت [£ا كانت عائد- [* لند� من لوبينيه +با�يس +[£ا ª تكن 
 Cشي] يدعو للشك خال �تالحظ < ª+ ،تعر� �ملر<- �ملتوفا- بتات�
�لرحلة، +قالت [£ا كانت جالسة ++جهها [* �جلانب �آلخر باجتا9 
مقدمة �لطائر-، +بذلك ª تكن لديها �لفرصة لر¢ية <� شي] �د« 
خلفها. ª تتر� مقعدها خالC �لرحلة، +ª يدخل <حد -قد� تعلق 
[ّال  �ألمامية  �ملقصو�-  من  �خللفية  �ملقصو�-   *] بذ�كرִדا-  �ألمر 
�ملضيفني. +قالت [£ا ال تتذكر بالضبط، +لكنها تظن <� �ثنني من 
+لكنها  �ملر�فق،   *] �خللفية  �ملقصو�-  غا���   Cلرجا� �ملسافرين 
ª تكن متأكد- من fلك، +ª تالحظ <حد� ميسك بأ� شي] ميكن 
 ª + قالت [£ا�لبو� Cيكو� شبيها بأنبو4 نفخ. +جو�ب� عن سؤ� �>

تالحظ +جو� oنبو� n �ملقصو�-.
�لفخامة  صاحبة  +تبعتها  باخلر+\  هو�بو��  لليد�  ُسمح 
بشها�-   iكب حد   *] شبيهة   iك �آلنسة  شها�-  كانت   .iك فينيشيا 
 lجنو من  عائد-  كانت  +قد  +عنو�£ا،  �µها  <عطت  صديقتها. 
فرنسا. +ª تكن قد �<y �ملر<- �ملتوفا- من قبل، +ª تلحظ شيئ� 
بالفعل بعض �ملسافرين n �خر   y>� لرحلة. +قد� <ثنا]   n مريب�
�ملقصو�- يضربو� oنبو��، +قالت [� <حدهم قتله، +كا� fلك بعد 

تقدمي +جبة �لغد�].
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بذلك   �iكث مهتم�  تبد+  جا4:   Cقا+  ،iك �آلنسة  خرجت 
�لزنبو� يا سيد بو��+.

 ،yما يعطي من �الال �بقد iليس مبعث �هتما$ كب �لزنبو� -
<ليس كذلك؟

على  نركز   �> ينبغي  <ننا  �<يي   :Cقا+ �ملوضو»  جا4  غّير 
�ملمر  ع�  �لقتيلة  �لسيد-   -�fمبحا كانا  فقد  �لفرنسيني،  �لرجلني 
�لفاصل بني �ملقاعد، +مالبسهما �ّثة +حقيبتهما �لقدمية �ل: <بالها 
 �iألجنبية �لغريبة، +لن <ستغر4 كث� yمغطا- بامللصقا Cالستعما�
[� قيل � بأ£ما �o�� من قبل بو�نيو <+ <مريكا �جلنوبية <+ كائن� ما 
كا� fلك �ملكا�. لن نستطيع <� نضع <صبعنا على �لد�فع بالطبع، 
+لك¹ <حسب <ننا نستطيع �حلصوC على fلك من با�يس، فسو� 
�لقضية،  هذ9   n �+لتعا� على  �لفرنسية  �لشرطة  [* ¿ل  نضطر 
فهي قضيتهم <كثر مما هي قضيتنا. +لكن [� <��y �<يي فإ� هذين 

�لرجلني ¡ا ضاّلتنا.
طرفت عينا بو��+ قليًال � قاC: ما تقوله ممكن، +لكن بعض 
كما  ليسا سّفاحني  �لرجال�  فهذ��  يا صديقي؛  مالحظاتك خاطئة 
ظننت، بل ¡ا -على �لعكس من fلك- عاملا �ثا� مشهو��� جد� 

+ضليعا� n علمهما.
- [نك ^دع¹ +ال شك!

��مو�  �لسيد  [£ما  +عيان�.  متام�  <عرفهما  فأنا  <بد�؛  ال،   -
�+بو� +�بنه �لسيد جا� �+بو�. لقد عا�� منذ +قت قصi من [ير�� 

حيث <جريا بعض <عماC �لتنقيب �ملثi- جد�.
<مسك جا4 بأحد �جلو�y�o � قاC: <نت على حق يا سيد 
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بو��+، +لكن عليك <� تعتر� بأ£ما ال يبد+�� من <صحا4 �لشأ�، 
<ليس كذلك؟

- مشاهi �جاC �لعاª نا��� ما يبد+ عليهم fلك! <نا نفسي 
-َمن يتحد« معك- َحِسب¹ بعضهم حالق� y�f يو$!

عاَملينا  نقابل  �عنا  معقوC! حسن�،   iجا4 ضاحك�: غ Cقا
�جلليلني.

صّر¥ �لسيد �+بو� �أل4 بأنه ª يكن يعر� �لقتيلة من قبل، 
+<نه ª يالحظ شيئ� مما حد« n <ثنا] �لرحلة ألنه كا� يناقش نقطة 
مثi- جد� مع �بنه، +قاC [نه ª يغا�� مقعد9 قط، +[نه الحظ بالفعل 

oنبو�� n <+�خر فتر- تنا+C �لغد�]، +قاC [� �بنه قتله.
[نه   Cقا+ �لشها�-،  هذ9  �البن  �+بو�  جا�  �لسيد  <كد  +قد 
ª يالحظ شيئ� مما ��� حوله +[� �لزنبو� <oعجه فقتله. +ما�f كا� 

.Ùأل�� Lلشر� n يخ�؟ خز� ما قبل �لتاÀموضو» �لنقا
فقد شعر  +قت� عصيب�،  ليو�جه  بعد¡ا  �لسيد كالنسي  �خل 
<نابيب  �لكثi [�اًال عن  يعر�  �لسيد كالنسي  بأ�  �ملفتش جا4 
�لنفخ +�لسها$ �ملسمومة. سأC جا4: هل سبق <� �متلكت <نبو4 

نفخ <نت نفسك؟
- حسن�، <نا... نعم، n �حلقيقة �متلكت +�حد�.

�لتقط �ملفتش جا4 �لعبا�- +قاC: حق�؟
قاC �لسيد كالنسي �لضئيل ببعض �لتر��: ينبغي <� ال... <� ال 

تسي] فهمي؛ فد+�فعي بريئة متام� +ميكن¹ <� <شر¥...
جا4: نعم يا سيد�، �مبا كا� عليك <� تشر¥ بالفعل.
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- حسن�، كنت <كتب كتاب� ��ُتكبت فيه �جلرمية بتلك �لطريقة.
جا4: حق�؟

 :Cقا7ا <يض� بتلك �لن�- �لتهديدية، فأسر» �لسيد كالنسي ليقو
كا� �ألمر كله مسألة بصماy [� كنت تفهم¹. كا� من �لضر+�� 
+جو� +سيلة لتوضيح �لنقطة �ل: قصدִדا، <ع¹ بصماy �ألصابع: 
مكا£ا +موقعها على <نبو4 �لنفخ. +قد الحظت +جو� <نابيب نفخ 
على  عامني  منذ  لند�)   n u+كر تشiينغ  شا�»   n لكf (+كا� 
برµه  مشكو��  فنا�  +قا$ صديق  <نبوب�،  �شتريت  +هكذ�  �ألقل، 
� لتوضيح فكر�. ميكن <� <حيلك [* �لكتاµ�+ 4ه >مفتا¥ لغز 

�لو��- �لقرمزية<، كما ميكن¹ <� <حيلك [* صديقي <يض�.
جا4: +هل �حتفظت باألنبو4؟

- حسن�، <ظن... ال بد <نه n مكا� ما.
- ما �لذ� تعنيه بالضبط بعبا�- >مكا� ما< يا سيد كالنسي؟

- <عn ...¹ مكا� ما! ال <عر� <ين، فأنا... <نا لست �جًال 
.�iمنظم� كث

- هل هو معك �آل� مثًال؟
- ال، بالتأكيد؛ فأنا ª <َ�9 منذ ستة <شهر.

هل  <سئلته:  تابع   � با��  نظر- شك  [ليه  جا4  �ملفتش  نظر 
تركت مقعد� قط n �لطائر-؟

- ال، بالتأكيد ال. على �ألقل... حسن�، نعم، لقد تركته.
- �9، غا��ته؟ <ين fهبت؟
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+كا�  معطفي،  جيب  من  >بر��شو<  كتا4  آلخذ  fهبت   -
 n ملدخل� قر4  +�حلقائب   yلبطانيا� بعض  مع  مكّوم�  �ملعطف 

£اية �ملقصو�-.
- [�f فقد مر�È yانب مقعد �لقتيلة؟

- ال، على �ألقل... لكن، نعم، ال بد <ن¹ مر�y من هنا�. 
+لكن fلك كا� قبل +قت طويل من حد+« <� شي]؛ كنت قد 

<£يت حسائي لتّو�.
<ّ�¦ مزيد من �ألسئلة [* [جاباy سلبية، فقد قاC كالنسي 
[نه ª يلحظ ما يثi �لشبهة +[نه كا� منكّب� على �ستكماC �ليل غيا4 

عن مكا� �جلرمية لر+�يته.
قاC �ملفتش بغموÑ: �ليل غيا4، ها؟

قد  بأنه  كالنسي  فأجا4   ،iلزناب� عن   Cبسؤ� بو��+  تدخل 
كا� Êشى  [نه   Cقا+ ها�ه،  �لزنبو�   �>+ بالفعل،  oنبو��  الحظ 
�لزنابi. +بسؤ�له م¾ الحظ �لزنبو� قاC بأ� fلك كا� بعد <� <حضر 
ل �سم  �لقهو- مباشر-، +قاC [نه ضربه فابتعد. � ُسجِّ �ملضيف له 
�لسيد كالنسي +عنو�نه، +ُسمح له باملغا��- فاستقبل �ألمر با�تيا¥ 

بد� على +جهه.
قاC جا4: يبد+ � مشبوه�. [� لديه <نبو4 نفخ، � �نظر [* 

سلوكه؛ لقد كا� ينها�.
بو��+: هذ� من قسو- <سلوبك �لرµي عليه يا عزيز� جا4.

 �] ُيخشى  ما  Íة  ليس  بصر�مة:  سكوتلنديا��  مفتش  <جا4 
كانو� يقولو� �حلقيقة.
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متا$  بذلك  تؤمن  <نك  <حسب   :Cقا+ مشفق�  [ليه  بو��+  نظر 
�إلميا�.

- طبع� <¢من بذلك، فهو صحيح. +�آل� �عنا نقابل نو�ما� 
غيل.

قّد$ نو�ما� غيل عنو�نه، +قاC [نه طبيب <سنا� +[نه كا� عائد� 
من [جاo- قضاها n لوبينيه على �لساحل �لفرنسي، +fكر <نه <مضى 
طب   y�+�> من  متعد�-  جديد-  <نو�»  ملشاهد-  با�يس   n يوم� 
�ألسنا�، كما قاC [نه ª يسبق له �¢ية �لقتيلة +[نه ª يلحظ ما يدعو 
�جلهة   *] ++جهه  جالس�  كا�  [نه   Cقا+ �لرحلة،   Cلريبة خال�  *]
+�حد-  مر-  مقعد9  غا��  +قد  �ألمامية،  �ملقصو�-  باجتا9  �ألخر¦ 
خالC �لرحلة [* �ملر�فق، � عا� مباشر- [* مقعدª+ 9 يقتر4 من 

£اية �ملقصو�-، +قاC [نه ª ينتبه أل� oنبو�.
بعد9 جا] جيمس ��يد� متوتر� +جاف� n <سلوبه بعض �لشي]. 
كا� عائد� من oيا�- عمل [* با�يس +ª يكن يعر� �لقتيلة. صحيح 
يكن   ª +لكنه  مباشر-  <مامها  �لو�قع  �ملقعد  على  جالس�  كا�  <نه 
+هو  مقعد9.  مسند   Lفو  yاللتفا�+ �لوقو�   �+� �¢يتها  يستطيع 
يأyِ <حٌد باجتا9 £اية   ª .[ند� �يسمع شيئ�، ال صرخة +ال < ª
�ملقعدين  �تال�  �لفرنسيا�  كا�  نعم،  �ملضيفني.  [ّال  �ملقصو�- 
�حلديث،   n �لرحلة  <مضيا  +قد  �ملمر،  ع�  ملقعد9  �ملحاfيني 
 ª ،لغد�]. ال� oنبو�� n £اية +جبة  قتل  منهما  �ألصغر  +�لشا4 
يكن قد الحظ �لزنبو� قبل fلك. +هو ال يعر� شكل <نبو4 �لنفخ 
+ª يَر <نبو4 نفخ من قبل، +لذلك فال يستطيع �لقوC [� كا� قد 

�<¦ <نبو4 نفخ خالC �لرحلة <$ ال.
n تلك �للحظة بالذ�y ُقر» �لبا4 +�خل شرطي على هيئته 
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�لرقيب هذ� �لشي]  َكْبَته، +قاC: لقد +جد   C+ا� �نتصا�  yعالما
+ظن <نك توّ� �¢يته فو��.

� +ضع هديته على �لطا+لة +هو ُيخرجها من �ملنديل �لذ� 
كانت ملفوفة به +يقوC: ما من بصماy يا سيد� بقد� ما �ستطا» 

�لرقيب <� ير¦، +لكنه <خ�Ç <� �خذ حذ��.
كا� fلك �لشي] <نبو4َ نفخ ال �يب فيه. +سحب جا4 نَفَسه 
 Lصد>  ª <ن¹  <قسم  [�f؟  صحيح  �ألمر  [7ي!  يا   :Cقا+ �د- 

fلك!
�ÎÏ �لسيد ��يد� [* �ألما$ باهتما$ +قا�f] :C فهذ� هو ما 
يستخدمه �ألمريكيو� �جلنوبيو�، <ليس كذلك؟ لقد قر<y شيئ� عن 
هذ� �ألمر +لكª ¹ <َ� <نبوب� قط. حسن�، بوسعي �آل� <� <جيب عن 

سؤ�لك: [نª ¹ <َ� <حد� ميسك <� شي] كهذ�.
سأC جا4 �د-: <ين +جدمتو9؟

�ملقاعد  <حد  خلف  �ألنظا�  عن  بعيد�  مرمي�  كا�  �لشرطي: 
يا سيد�.

جا4: <� مقعد؟
- �ملقعد �قم ٩.

عّلق بو��+ قائًال: ممتع جد�.
جا4: ما �ملمتع n �ملسألة؟

- ¬ر� <� �ملقعد �قم ٩ كا� مقعد�.
 �f] لك  بالنسبة  ما  نوع�  غريب�  هذ�  يبد+  حسن�،  ��يد�:   Cقا
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µحت �.
قطب جا4 جبينه +قاC: شكر� يا سيد ��يد�؛ هذ� يكفي.

 �f] :C+ مبتسم� +قا�و بو�Ï 4لتفت جا� �يد��هب f عندما+
فهذ� من عملك <نت <يها �لعجوo؟

<جابه بو��+ بك�يا]: يا صديقي، لو ��تكبت جرمية قتل فلن 
<�تكبها باستعماC �لسها$ �ملسمومة 7نو� جنو4 <مريكا.
- [£ا +سيلة بد�ئية فعًال، +لكن يبد+ <£ا جنحت.

بو��+: +هذ� ما يدفع �ملر] [* �لتفكi بغيظ.
مذهلة.  قد جا�o ¬اoفة  فإنه  �لفاعل  كا�  َمن  كائن�  جا4: 
نعم +�هللا، ¬اoفة خطi-. يا [7ي! ال بد <� هذ� �لشخص ¬نو� 
�ألمر. �µها  +نتم  فلَنَرها  فقط.  +�حد-  فتا-  لدينا؟  بقي  من  متام�. 

جني غر�... [� الµها طعَم كتب �لتا�يخ!
- [£ا فتا- �يلة.

- هل هي �يلة حق� <يها �لعجوo �خلبيث؟ [�f فأنت ª تكن 
نائم� طو�C �لوقت، <ليس كذلك؟

- كانت �يلة +متوتر-.
قاC جا4 �ذ�: متوتر-... ها؟

ما  فعا�-  متوتر-  �لفتا-  تكو�  عندما  �لعزيز،  يا صديقي   9�  -
يعf ¹لك +جو� شا4، ال +جو� جرمية.

.�f] ق. فلُندخلهاI جا4: �9، حسن�، <ظن <نك
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+�ضح  بشكل  عليها  طُرحت  �ل:  �ألسئلة  عن  جني  <جابت 
متام�. �µها جني غر�، +هي تعمل n مؤسسة <نطو�� لتصفيف 
�لشعر n شا�» بر+تن، بيتها n شا�» ها�+غيت، +قد كانت عائد- 

[* [نكلتر� من لوبينيه.
�ستدعى تتابُع �ألسئلة قصَة بطاقة �ليانصيب �إليرلند�، فدمد$ 

جا4 قائًال: ينبغي منع سباقاy �خليل �إليرلندية تلك +مر�هناִדا.
��هنت مببلغ   �> <نت  لك  يسبق   ª> ��ئعة،  <£ا  <ظن  جني: 

oهيد على حصا�؟
+قد  �ألسئلة.  �ستؤنفت   � مضطرب�،  +بد�  جا4  خجل 
�<ته  قد  تكو�   �> �لنفخ-  <نبو4  عليها   Ñُعر <نكرy جني -حني 
n <� +قت. +ª تكن تعر� �لقتيلة +لكنها �نتبهت [ليها n مطا� 

لوبو�جيه.
سأC جا4: +ما �لذ� جعلك تنتبهني [ليها بصفة خاصة؟

- أل£ا كانت بشعة جد�. 
قيمة   y�f  yمعلوما <ية  منها  ينتز»   ª+  .Lبصد fلك  قالت 

فسمح 7ا باخلر+\.
عمد جا4 [* تأمل <نبو4 �لنفخ +قاC: [� هذ� �Çi. ما 
�لذ� علينا <� نبحث عنه �آل�؟ هل نبحث عن �لرجل �لذ� سافر 
[* تلك �ألصقا» من �لعاª حيث ُيصَنع مثل هذ� �ألنبو4؟ +من <ين 
جا] هذ� �ألنبو4 حتديد�؟ علينا <� نستعني ½بi ليقر� fلك، �مبا 

كا� من �ملاليو <+ <مريكا �جلنوبية <+ <فريقيا.
صديقي-  -يا  �لنظر  <معنت   �] +لكن  صحيح،  هذ�  بو��+: 
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فسو� تالحظ <� +�قًة صغi- جد� تلتصق على �ألنبو4، +تبد+ � 
قة. +<^يل <� هذ� �ألنبو4 حتديد� قد  +كأ£ا بقايا +�قة سعر ممزَّ
+صل من مكاِ� ُصْنِعه �ألصلي َعْبَر Iل لبيع �لتحف. +�مبا سّهَل 

...iحد <خ�+ Cسؤ� �هذ� علينا عمليَة �لبحث. عند
.Cسأ� -

�لركا4  <متعة  قائمة  جا�ي�،  �لقائمة  [عد��   Cيز  ª>  -
+حو�ئجهم؟

جا4: حسن�، ª تعد �لقائمة مهمة �آل�، +لكن ميكن [عد��ها 
مع fلك. <<نت مصرٌّ على هذ9 �لقائمة؟

بو��+: نعم. [نn ¹ حn ،-i حi- شديد-، +لو متكنت من 
...Çعلى شي] يساعد �لعثو�

ª يكن جا4 يصغي، فقد ��¥ يتفحص +�قة �لسعر �ملÚ+عة 
عن �ألنبو4، +<خ�i قاC: لقد قاC كالنسي [نه �شتر¦ <نبو4َ نفخ. 
��ئم�  �لشرطة   Cجا� ُيظهر+�  هؤال]  �لبوليسية  �لقصص  ُكّتا4   �]
¿قى، +لو ُقّد� � <� <قوC لرئيسي �ألشيا] �ل: يقو7ا �ملفتشو� 
لقذ� l غد� خا�\ عملي. ¬موعة من  لر¢سائهم  n �+�ياִדم 
�لقتل  �لُكّتا4 �َجلَهلة! [� هذ9 �جلرمية تبد+ من نفس منط جر�ئم 

�لغبية �ل: �سب كاتب تفاهاy بأنه ميكن <� ينجو ֲדا.
*   *   *
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�لفصل �لر�بع
�الستجو�4

ُعقدy جلسة �الستجو�n 4 قضية ما�� مو�يسو بعد <�بعة 
<يا$، +قد <ثا� �ألسلو4 �ملثi ملوִדا �هتمام� عظيم� لد¦ �جلمهو� 

+كانت Iكمة �جلناياy غاّصة باحلضو�.
حلية   �f فرنسي�  كهًال  �ستدعا9¢  ّمت  �لذ�   C+أل� �لشاهد  كا� 
بيضا] �µه ميتر <لكساند� تيبو، +قد تكلم باإلنكليزية ببط] +بشكل 
سليم فيه لكنة خفيفة +لكنه متمكن متام�. بعد �ألسئلة �لتقليدية سأله 

�ملحقق: لقد عاينت جثة �لفقيد-. فهل تعرفت [ليها؟
تيبو: نعم؛ [£ا جثة عميل: ما�� �جنيليك مو�يسو.

�ملحقق: fلك هو �السم �ملثبت n جو�o سفر �لفقيد-، فهل 
كانت ُتعر� n <+ساÐ �لعامة باسم �خر؟

- نعم، باسم مد�$ جيزيل.
�لصحفيو�  +جلس  �ملحكمة،   n �إلثا�-  من  موجة   yسر
+<قالمهم جاهز-. سأC �ملحقق: هل لك <� ^�نا من هي بالضبط 

هذ9 �لسيد- مو�يسو <+ جيزيل؟
�ستعماµ� Cها �مله¹  <��نا   �f]) مد�$ جيزيل  كانت  لقد   -
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 n  Cملا� ُمقرضي  <شهر  من  +�حد-   (Cألعما� به  ما�ست  �لذ� 
با�يس.

- +<ين كانت تدير عملها؟
 Öخلا� مسكنها  هذ�  +كا�   ،٣ �قم  جولييت،  شا�»   n -

<يض�.
 yلسفر [* [نكلتر�، فهل �متد� -iلقد فهمت <£ا كانت كث -

<عما7ا [* هذ� �حلد؟
- نعم، فقد كا� كثi من oبائنها من �إلنكليز، +كانت مشهو�- 

جد� ضمن شر�ة معينة من �ملجتمع �إلنكليز�.
- كيف تصف تلك �لشر�ة من �ملجتمع؟

+�ملحترفني،  �لعليا   yلطبقا� بني  من  oبائنها  معظم  كا�   -
حيث كا� من �أل¡ية مر�عا- �لسرية �ملطلقة.

- هل كانت معر+فة بالتحفظ +�لكتما�؟
- كانت َكتومة جد�.

- هل � <� <سأC [� كنت تعر� بشكل +ثيق عن صفقاִדا 
n ¬اC �ألعماC؟

- ال؛ لقد توليت �جلانب �لقانوÇ من <عما7ا، +لكن مد�$ 
جيزيل كانت �مر<- <عماC من �لطر�o �أل+C، قا��- متام� على �عاية 
شؤ+£ا �خلاصة بأك� كفا]-. +قد <بقت على سيطرִדا �لكاملة على 
بأ£ا كانت شخصية فريد- جد� ++�حد-   Cلقو� <عما7ا، +ميكن¹ 

من +جو9 �ملجتمع �ملعر+فني.
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- من خالC معرفتك، هل كانت �مر<- غنية +قَت +فاִדا؟
- كانت �مر<- ثرية [* <بعد �حلد+�.

- هل كا� 7ا <� <عد�] �سب معلوماتك؟
- ال <عر� 7ا <عد�].

� نزC �لسيد تيبو عن منصة �لشها�- +�ُستدعي هنر� ميتشل. 
سأله �ملحقق: هل µعت قط باسم مد�$ جيزيل؟

- ال يا سيد�.
كما  �ملاضي  �لثالثا]  يو$  حد«  ما  لنا  �سر�  فضلك  من   -

شهدته.
 ،iلفو�ت�  «o+>  y>بد+ �لغد�]   yجبا+ +oّعت  قد  كنت   -
قبل  [ّال  <+قظها  ال   �>  y�فقر حسبتها  كما  نائمة  �لفقيد-  +كانت 
·س �قائق من هبوÐ �لطائر-. +عندما حا+لت [يقاظها <��كت <£ا 
ميتة <+ <£ا عرضة ملرÑ خطi، � علمت <� طبيب� كا� على منت 

�لطائر-، +قد قاC �لدكتو�...
- سنستمع [* شها�- �لدكتو� بر�يانت حاًال. هل لك <� تلقي 

نظر- على هذ�؟
$ <نبو4 �لنفخ مليتشل فأخذ9 �ذ� شديد. +سأله �ملحقق:  ُقدِّ

هل <نت +�ثق من <نك ª ترn 9 يد <حد من �ملسافرين؟
- <نا +�ثق من fلك يا سيد�.

�ملحقق: <ل�y �يفيس.
<نت  �ملحقق:  فسأله  �ملنصة،  على  �ألصغر  �ملضيف  صعد 
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�لثالثا]  يو$  ثاني�  مضيف�   uبر+ميثيو �لطائر-  منت  على  تعمل  كنت 
�ملاضي؟

- نعم يا سيد�.
- ما�f كا� <+C شي] علمته عن �ملأسا-؟

حد«  قد  شيئ�   �ّ> Êشى  بأنه  ميتشل  �لسيد   Çخ�> لقد   -
ألحد �ملسافرين.

- هل �<يت هذ� من قبل؟ 
سّلم �ألنبو4 لديفيس �لذ� قاC: ال يا سيد�.

- <ª تالحظه n يد <حد من �ملسافرين؟
- ª <الحظه قط يا سيد�.

- هل حد« خالC �لرحلة <� شي] تظن <نه قد ُيلقي بعَض 
�لضو] على هذ9 �لقضية؟

- ال يا سيد�.
- جيد جد�، ميكنك �لC+Ú. �لدكتو� �+جر بر�يانت.

نفسه كمختص  +عنو�نه ++صف  �µه  بر�يانت  �لدكتو�  قد$ 
^�نا   �> لك  هل  �ملحقق:  سأله  +�حلنجر-.   �fأل�  Ñبأمر�
-يا �كتو� بر�يانت- مبا حد« بالضبط يو$ �لثالثا] �ملاضي �لثامن 

عشر من �لشهر �جلا��؟
- قبل +صولنا [* كر+يد+� بقليل �قتر4 م¹ كبi �ملضيفني 
+سأل¹ [� كنت طبيب�، +لد¦ [جاب: باإلÁا4 <خ�Ç بأ� [حد¦ 
�َملعنّية  �ملر<-  كانت  معه.  +fهبت  فنهضت  مريضة،   yملسافر��
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متمد�- n مقعدها بترّهل، +كانت قد ماتت منذ بعض �لوقت.
- منذ كم من �لوقت بر<يك؟

- <عتقد <£ا نصف ساعة على �ألقل، +<حسب <� �لفتر- �ل: 
مّرy منذ +فاִדا متتد من نصف ساعة [* ساعة.

<ليس  عنقها،  جانب   n  �iصغ ثقب�  الحظت  +لكنك   -
كذلك؟

- بلى.
- شكر� لك. �لدكتو� جيمس +يسلر.

سأله  �جلسم،   C+مهز ضعيف�  �جًال  +يسلر  �لدكتو�  كا� 
�ملحقق: <نت جّر�¥ �لشرطة n هذ9 �ملنطقة؟

- نعم.
- هل لك <� تد� بشها�تك؟

+بعد  �لشهر،  من  عشر  �لثامن  �ملاضي،  �لثالثا]  يو$   n  -
كر+يد+�.  مطا�   *] �ستدعا]  تلقيت  مباشر-  ظهر�  �لثالثة  �لساعة 
مقاعد  <حد   n �لعمر   n متقدمة  �مر<-  جثة  علّي  عرضو�  +هنا� 
�لطائر- بر+ميثيوu. كانت ميتة، +كانت �لوفا- -بر<يي- قد حدثت 
�لو�يد   Lفو �قبتها  جانب   n ثقب�  الحظت  +قد  ساعة.  Ïو  قبل 
 Cلِو��جي مباشر-، +كانت تلك �لعالمة تتو�فق متام� مع فكر- تقو�
[� سببها هو لسعة oنبو� <+ غرo- شوكة كال: ُعِرضت علّي. +قد 

نقلت �جلثة [* �ملشرحة حيث �ستطعت [جر�] فحص �قيق.
- +ما هي �لنتائج �ل: توصلت [ليها؟
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- [� �لوفا- قد نتجت عن �خوC ما�- ساّمة قوية [* ¬ر¦ 
�لد$، +قد حدثت �لوفا- نتيجة شلل حا� n �لقلب، +ال بد <� fلك 

حد« على �لفو� تقريب�.
- هل تستطيع <� ^�نا ما هي تلك �ملا�- �لساّمة؟

- [£ا ُسّم ª <صا�فه من قبل.
 iُغ >ُسمٌّ  بانتبا9:  يصغو�  كانو�  �لذين  �لصحفيو�  كتب 

معر+�<.
�ملحقق: شكر� لك. �لسيد هنر� +ينترسبو�.

كا� �لسيد +ينترسبو� �جًال ضخم�، +قد بد� حامل� �f مظهر 
�قيق َعطو�، بل [نه قد بد� �قيق� +<¿ق n �لوقت �fته! +بشي] 
�خل��]  كبا�  <حد  كا�  <نه  حقيقة  �جلمهو�  �ستقبل  �لصدمة  من 

�حلكوميني +حجًة n موضو» �لسمو$ �لنا��-.
[� كا�  +ينترسبو�  �لسيد   Cلقاتلة +سأ� �لشوكة  �فع �ملحقق 
 Ñألغر�  �ّ] <�سلوها  لقد  <عرفها؛  نعم،  قائًال:  فرّ�  يعرفها، 

�لتحليل.
- هل لك <� ^�نا بنتيجة fلك �لتحليل؟

بالتأكيد. ميكن¹ �لقوC بأ� �لسهم قد ُغمس <صًال ½لطة   -
من سم �لكو����، +هو ُسم سها$ تستخدمه بعض �لقبائل �لبد�ئية.
 n �ملحقق  +مضى  �الستمتا»،  من   iبكث �لصحفيو�  كتب 

�ألسئلة: <نت تعتقد [�f <� �لوفا- �مبا كانت بسبب �لكو����؟
من  ممكن  <ثر  <خف  [ّال  �لسهم  على  يكن  فلم  ال؛   ،9�  -
 n خللطة �ألصلية. بنا] على حتليلي فقد ّمت غمس �لسهم مؤخر��
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سم �يسفوليد+u تايبوu، +هو سم <فعى �ألشجا�.
- <فعى �ألشجا�؟ ما هي <فعى �ألشجا�؟

- [£ا <فعى تعيش n جنو4 <فريقيا، +هي من <شرu �ألفاعي 
�لقاتلة �لساّمة n �لوجو�. [� تأثiها n �إلنسا� غi معر+�، +لكن 
باإلمكا� [عطا] فكر- بسيطة عن �لفعالية �ملركز- 7ذ� �لسم [� قلت 
لك [نه لو ُحقن ضبع به ملاy قبل سحب �إلبر- من جسمه. يسّبب 

هذ� �لسم نزيف� حا�� حتت �جللد +يشّل عمل �لقلب.
كتب �لصحفيو�: >قصة من �خلياC. مأسا- n �جلو بسم <فعى 

<كثر فتك� من �لكوبر�<.
�ملحقق: هل µعت من قبل عن �ستخد�$ هذ� �لسم n قضية 

د؟ تسميم متعمَّ
- <بد�؛ [نه <مر n غاية �إلثا�-.

- شكر� يا سيد +ينترسبو�.
شهد �قيب �لتحر� +يلسو� بعثو�9 على <نبو4 �لنفخ خلف 
مسند <حد �ملقاعد، +ª تكن عليه بصماy <صابع. +قد ّمت [جر�] 
 y4 على �لسهم +<نبو4 �لنفخ +تبني <� مد�¡ا �قق [صابا�جتا

�قيقة [* حد كبi من ُبعد يصل [* عشر- <متا�.
�ملحقق: �لسيد هiكيوC بو��+.

سرy موجة �هتما$ بني �حلضو�، +لكن شها�- �لسيد بو��+ 
كانت متحفظة، فهو ª يَر <� شي] خا�\ عن �ملألو�، +هو �لذ� 
 n لسهم كا�� �] C-، +قا�ملقصو� Ñ�> على iجد �لسهم �لصغ+

موقع يتناسب مع سقوطه �لطبيعي من عنق �ملر<- �لقتيلة.
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�لصحفيو�:  +كتب  هو�بو��،  �لليد�  �ملحقق  �ستدعى 
o+جة <حد �لنبال] تد� بشها�ִדا n لغز +فا- n �جلو n لغز سم 

�ألفاعي.
<ما <+لئك �لصحفيو� �لذين يكتبو� n �لصحافة �لسنوية فقد 
كتبو�: ��تدy �لليد� هو�بو�� +�حد- من �لقبعاy �جلديد- من فر+ 
�لثعالب. <+: ��تدy �لليد� هو�بو�� (+هي من <كثر نسا] �ملدينة 
<ناقة) ثياب� سو��] +قبعة جديد-. <+: كانت �لليد� هو�بو�� (�ل: 
كانت قبل o+�جها �آلنسة سيسيلي بالند) متأنقة n مالبسها �لسو��] 

+قبعتها �جلديد-...
�ستمتع �جلميع مبتابعة �ملر<- �ألنيقة، مع <� شها�ִדا كانت 
 y>� �> يسبق ª+ تالحظ شيئ� ª قتضاب�؛ فهي� yمن <كثر �لشها��

�لقتيلة من قبل قط.
كتب  بالتأكيد.  [ثا�-  <قل  كانت  +لكنها   ،iك فينيشيا  تبعتها 
�بنة   yتد�� <بد�:  �لتعب  يصيبهم  ال  ّممن  باألخبا�  �لنسا]  مزّ+�+ 
 yلشاال� تلك  من  ++�حد�  +تّنو�-  معطف� �يًال  كوتسمو�  �للو�� 
Êضعن  �ملجتمع  نسا]   :Cتقو مالحظة  �+نو�   � �جلديد-... 

الستجو�4.
بعد fلك مت �ستدعا] جيمس ��يد�، +قد سأله �ملحقق: ما 

هو عملك <+ مهنتك؟
- مدير شركة [ليس فيل لإلµنت.

- هل لك <� تتلطف بفحص <نبو4 �لنفخ هذ�. هل �<يته من 
قبل؟

- ال.
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- <ª تر هذ� �لشي] n يد <حد من �ملسافرين على منت �لطائر- 
بر+ميثيوu؟

- ª <�9 من قبل.
- لقد كنت جتلس n �ملقعد �قم ٤، <ما$ �لقتيلة مباشر-، 

<ليس كذلك؟
- +لنفترf Ñلك، فما <¡ية �ألمر؟

�ملقعد   n كنت جتلس معي.  �لن�-  تتكلم ֲדذ9  ال  �جا]   -
 n ¢ية �يع َمن�لك �ملقعد كنت تستطيع عملي� f قم ٤، +من�

�ملقصو�-.
 ¦�>  �> <ستطع   ª ¢ية �جلميع؛�على  ��قا� <كن   ª ،ال -
 �] f] ،<جلس فيه �نفس �خلط �لذ n حد� من <+لئك �جلالسني>

للمقاعد مساند عالية.
�ملمر   *] مقعد9  من   uلنا� هؤال]  <حد  خر\  لو  +لكن   -
(ليصبح n +ضع يسمح له بتصويب <نبو4 �لنفخ [* �لقتيلة) لكنت 

قا��� +قتها على �¢يته. <ليس كذلك؟
- بالتأكيد.

- +لكنك ª تَر شيئ� كهذ�؟
- نعم.

- هل حتر� <ّ� من �لناu �جلالسني <مامك فقا$ عن مقعد9؟
£ض  <مامي  مقعدين  بعد  على  Áلس  كا�  �لذ�  �لرجل   -

+fهب [* �كن �ملر�فق.
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- +قد كا� fلك باجتا9 يبعد9 عنك +عن �لقتيلة؟
- نعم.

- +هل ع� �ملقصو�- بعد fلك باجتاهك؟
- ال؛ لقد عا� [* مقعد9 مباشر-.

- هل كا� �مل n يد9 شيئ�؟
.Lال شي] على �إلطال -
- <<نت متأكد من fلك؟

- متا$ �لتأكد.
- هل حتر� <� شخص �خر من مقعد9؟

حيث  �ملغاير  �الجتا9   n fهب  <مامي.  �جلالس  �لرجل   -
جتا+Ço باجتا9 £اية �ملقصو�-.

صرÜ �لسيد كالنسي +قد قفز عن مقعدn 9 �ملحكمة: [ن¹ 
<حتّج. لقد كا� fلك n +قت مبكر... مبكر جد�، Ï nو �لساعة 

�لو�حد-.
قريب.  عّما  <قو�لك  سنسمع  فضلك؛  من  �جلس  �ملحقق: 
<كمل يا سيد ��يد�: هل الحظت [� كا� هذ� �لسيد �مل n يد9 

<� شي]؟
- <ظن <نه كا� ميسك بقلم ح�، +عندما عا� كا� �مل كتاب� 

برتقالي�.
باجتاهك؟  �ملقصو�-  �لذ� ع�  �لوحيد  �لشخص  هو  - هل 
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+هل تركت <نت <يض� مقعد�؟
- نعم، fهبت [* �كن �ملر�فق، +ª <كن <¿ل n يد� <� 

<نبو4 نفخ <يض�.
منصة  عن   Cنز� <بد�.  مناسبة   iغ بن�-  تتحد«  [نك   -

�لشها�-.
تتسم  بشها�-  �ألسنا�،  طبيب  غيل،  نو�ما�  �لسيد   *�>
+قد  �لشها�-،  منصة  �لغاضب  كالنسي  �لسيد  ��تقى   � بالسلبية. 
شّكل �لسيد كالنسي -بالنسبة للصحفيني- خ�� ثانوي� <قل <¡ية من 
خ� �لليد�. كتب �لصحفيو�: كاتب قصص بوليسية يد� بشها�ته، 

كاتب مشهو� يعتر� بشر�ئه سالح� قاتًال، [ثا�- n �ملحكمة...
بعض  أل+�نه  سابق�  كا�  �مبا  �إلثا�-  عن  �حلديث  +لكن 

�لشي].
�شتريت  لقد  سيد�؛  يا  نعم  �ّد-:  كالنسي  �لسيد  صا¥ 
<نبو4 نفخ بالفعل، بل [ن¹ <حضرته معي �ليو$. [ن¹ <حتّج بشد- 
على �الستنتا\ �لقائل [� <نبو4 �لنفخ �لذ� ��ُتكبت به �جلرمية كا� 

.lها هو <نبو .lنبو>
�لصحفيو�:  +كتب  �ملنتصر،  بزهو  �لنفخ  <نبو4  <خر\   �

<نبو4 نفخ �خر n �ملحكمة.
تعامل �ملحقق مع �لسيد كالنسي بشّد-. <خ�9 بأنه هنا ليساعد 
�لعد�لة ال ليفّند ُتَهم� خيالية ضد9. � ّمت �ستجو�به عن �ألمو� �ل: 
�لسيد  كا�  ُتذَكر.  نتيجة   �+� +لكن  �لطائر-،  منت  على  حدثت 
له- شا��� متام�  بإطنا4 ال ضر+�-  نفُسه  كالنسي -كما شر¥ هو 
+كيفية  مو�عيدها  +تد�خل  �ألجنبية   y��لقطا� شبكة   n يفكر +هو 
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�لتحسب لذلك n �+�يته، مما جعله عاجز� عن مالحظة <� شي] 
مما يد+� حوله. +لو <� كل مسافر� �ملقصو�- تر�شقو� بسها$ عليها 
[ليهم  لينتبه  �لسيد كالنسي  <نابيب نفخ ملا كا�  µو$ �ألفاعي من 

!��f نتيجة �نسجامه
لتصفيف  عاملة n صالو�  +هي  غر�،  �آلنسة جني  ُتثِر   ª

�لشعر، <ّ� �هتما$ n <قال$ �لصحفيني.
بعد fلك جا] �+� �لفرنسيَّني. شهد �لسيد ��موند �+بو� بأنه 
 n -اضرI كا� متوجه� [* لند� حيث كا� من �ملنتَظر <� يلقي
 Àنه +�بنه كانا منشغَلني متام� بنقا] Cجلمعية �آلسيوية �مللكية، +قا�
 ª نه] Cحو7ما، +قا �يالحظا [ّال �لقليل مما �� ª+ فّني متخصص
ينتبه [* �لقتيلة [ّال بعد <� جذبت �نتباَهه موجُة �إلثا�- �ل: <حدثها 

�لكشف عن موִדا.
سأله �ملحقق: هل كنت تعر� مد�$ مو�يسو، <+ مد�$ جيزيل 

هذ9؟
- ال يا سيد�؛ ª <َ�ها من قبل قط.

- +لكنها شخصية معر+فة متام� n با�يس، <ليس كذلك؟
بالنسبة  �لعجوo كتفيه +قاC: ليست معر+فة  �لسيد �+بو�  هّز 
هذ9   n با�يس   n �إلقامة  ��ئم  لست  فإن¹   Cحا كل  +على   .�

�أليا$.
- لقد عدyَ مؤخر� من �لشرL كما فهمت، <ليس كذلك؟

- هذ� صحيح يا سيد�، عدy من [ير��.
 ،ªهذ� �لعا n ماكن غريبة> *] �iنت +�بنك كث> yسافر+ -
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<ليس كذلك؟
- عفو�، ª <فهمك.

- لقد o�y <ماكن غريبة؟
- نعم، هذ� صحيح.

- هل صا�فت قط �اعة من �لناu يستعملو� µو$ �ألفاعي 
لتسميم �لسها$؟

تطّلب �ألمر تر�ة هذ� �لسؤ�C، +عندما فهمه �لسيد �+بو� 
هّز �<سه نافي� بقو- +قاC: <بد�، ª <صا�� شيئ� كهذ� قط.

تبعه �بنه على منصة �لشها�-، +كانت شها�ته [عا�- لشها�- <بيه. 
قاC [نه ª يالحظ شيئ� +[نه ظن <� �لقتيلة �مبا <ُصيبت بلسعة oنبو�، 

.�iعجه شخصي� مما �ضطر9 [* قتله <خo> كا� قد ��نبوo أل�
كا� �لسيد�� �لفرنسيا� �خر �لشهو�.

تنحنح �ملحقق � خاطب هيئة �ملحلفني قائًال بأ� تلك �لقضية 
هي <غر4ُ قضية نظر فيها n هذ9 �ملحكمة +<بعدها عن �لتصديق، 
فقد ُقتلت �مر<- n �جلو +n حّيز صغi مغَلق، +ميكن �ستبعا� <� 
�حتماC �نتحا� <+ حا�« َعَرضي، +ليس هنا� <� �حتماC ال�تكا4 
<� شخص خا�جي للجرمية. [� �لقاتل ال بد <� يكو� -بالضر+�-- 
شها�ִדم   *] �ملحلفو�  �ستمع  �لذ�  �لشهو�  <+لئك  من  +�حد� 
صبا¥ �ليو$. ال مهر4 من هذ9 �حلقيقة، +هي حقيقة �هيبة °يفة، 

فأحد هؤال] �ألشخاÖ �حلاضرين كا� يكذ4 بشكل صريح.
لقد ��ُتكبت �جلرمية بأسلو4 ال مثيل له n جر<ته؛ فأما$ <نظا� 
عشر- شهو� (<+ �ث¹ عشر [�f حسبنا �ملضيَفني) +ضع �لقاتل <نبو4 
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نفخ بني شفتيه +<طلق �لسهم �لقاتل n مسÍ� -iة ع� �7و�]، +ما 
L، +لكن �لدليل  من <حد الحظ هذ� �لعمل. يبد+ هذ� <مر� ال ُيصدَّ
موجو�، +هو <نبو4 �لنفخ +�لسهم �ملرمّي على �أل�Ñ، باإلضافة 
[* �لعالمة �ل: ُ+جدy على �قبة �لقتيلة، � �لدليل �لط ، +كل 
ذy ֲדذ� �لشكل سو�] <صّدقنا fلك <$  fلك ُيظهر <� �جلرمية قد ُنفِّ

ª نصدقه.
+n غيا4 <� �ليل [ضاÁ nّر$ شخص� معين� بذ�ته، ليس 
بوسع �ملحقق <� ينصح هيئة �ملحلفني [ّال بأ� تصد� حكم� بالقتل 
<ية  <نكر+�  �ملوجو�ين  فكل  <شخاÖ ¬هولني،   +> ضد شخص 
 �> يكشفو�   �> �لشرطة  +�جب  من  يكو�  +سو�  بالقتيلة،  معرفة 
��فع   �> غيا4   n+ �ملسافرين.  باقي  من   �>+ �لقتيلة  بني  عالقة 
للجرمية فليس بوسعه [ّال <� ينصح بإصد�� �حلكم �ملذكو� �نف�، 

+على هيئة �ملحلفني <� تنظر n �حلكم �آل�.
 *] Èسمه  ُمربَّع  +جه   +f �ملحلفني  هيئة   n عضو  تقد$ 
�ألما$ +قاC بعينني مرتابتني +<نفاu ثقيلة: هل � <� <سأC سؤ�ًال 

يا سيد�؟
�ملحقق: بالتأكيد.

�ملحلَّف: لقد قلت [� <نبو4 �لنفخ قد ُعثر عليه حتت <حد 
�ملقاعد، فأّ� مقعد كا� fلك؟

له  +يلسو� +¡س  �لرقيب  منه  +�نا  <+��قه،  �ملحقق  ��جع 
فقاC �ملحقق: �9، نعم؛ �ملقعد �ملقصو� كا� �قم ٩، +كا� Áلس 
فيه �لسيد هiكيوC بو��+. +�مبا كا� مفيد� <� <شi بأّ� �لسيد بو��+ 
 yتر$ جد�، +قد تعا+� مر�I+ معر+� جد� Öجل ّحتٍر خا�هو 
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عديد- مع شرطة سكوتلنديا��.
 Cكيوiلوجه �ملربع نظر9 [* +جه �لسيد ه� +f لرجل� Cحّو
على  �القتنا»  عن  يكو�  ما  <بعد  بشكل  نظر�ته   yفاستقر بو��+، 
 �f  yنظر� كانت  �لضئيل.  �لبلجيكي  لذلك  �لضخمني  �لشا�بني 
�لوجه �ملربع تقوC: غربا]، غربا]! ال ميكن للمر] <� يثق بالغربا] 

ح¾ لو كانو� من <قر4 �ملقربني [* �لشرطة.
<ما بصوته �لعا� فقد قاC: +كا� �لسيد بو��+ هو �لذ� �لتقط 

�لسهم، <ليس كذلك؟
�ملحقق: بلى.

·س  بعد   yعا�  � لالجتما»،  �ملحلفني  هيئة  �نسحبت 
�قائق +سلم �ئيُسها +�قة للمحقق �لذ� جتهم +قاC: ما هذ�؟ هذ� 

هر�]. ال <ستطيع قبوC هذ� �حلكم.
�لقتيلة   �> +جدنا  لقد   :C �ملعدَّ �حلكم  جا]  قليلة  �قائق  بعد 

.Çيتوفر �ليل كاٍ� ُيظهر هوية �جلا ª+ ،القت حتفها بالسم
*   *   *
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�لفصل �لخامس
بعد �الستجو�4

 yملحكمة +جد� �حلكم +فيما كانت جني تغا�� �بعد صد+
نو�ما� غيل Èانبها ليقوC: <تسا]C عّما كا� مكتوب� n تلك �لو�قة 

+ª يكن �ملحقق ليقبله بأ� Íن؟
جا]9 صوy من �خللف: <ظن <� بوسعي <� <خ��.

بو��+   Cكيوiه �لسيد  عيَني  عينا¡ا  لتقابل  �الثنا�  �لتفت 
�لطا�فتني. قاC: كا� fلك حكم� بالقتل �لعمد ضد� <نا.

جني: �9، حق�!
هّز بو��+ �<سه بثباy +قاC: نعم؛ فعندما كنت خا�ج� µعت 
�لذ�  هو  �لضئيل  �ألجن   fلك  كالمي،  تذّكر  يقوC آلخر:  �جًال 

��تكبها! +ح¾ هيئة �ملحلفني تر¦ �لر<� نفسه.
ª تكن جني متأكد- [� كا� عليها <� تو�سيه <+ <� تضحك، 
فاختا�y �لضحك. +ضحك بو��+ معها ¬اَملًة � قاC: +لكن علّي 

حتم� <� <بد< �لعمل ألبّرÔ نفسي.
� �بتعد بابتسامة +�Ïنا]- خفيفة مشيَّع� بنظر�y جني +نو�ما� 
+هو ميضي بعيد�، +قاC غيل: يا 7ذ� �ملتسوC �لغريب �لعجيب! 
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يقو$   �> ميكنه  كيف   ���> +لست  �لتحر�،   Cجا� من  <نه  يزعم 
<فهم كيف  بالتحر�؛ فأ� ¬ر$ يستطيع متييز9 على بعد ميل. ال 

ميكنه [خفا] نفسه!
 Cجا� بشأ�   oلطر�� قدمية  فكر-  لديك   �> تر¦  <ال  جني: 
�لتحر�؟ لقد <صبَحت مما�ساyٌ من َقبيل �للحى �ملستعا�- <مو�� 
قدمية بالية. n هذ9 �أليا$ يكتفي �ملحققو� باجللوu +�لعثو� على 

حلوC �ملشكالy باّتبا» �ألساليب �لنفسية.
- هذ� <قل عنا].

- �مبا كا� كذلك بدني�، +لكن �ألمر يتطلب عقًال صافي� ها�ئ� 
بالطبع.

À ال ينفع. - صحيح، فالعقل �لعص  �ملشوَّ
يه  خدَّ �حلمر-  صبغت  +قد  غيل   Cقا  � �الثنا�،  +ضحك 
fلك   �> <ع¹  متانعني...  هل  ما:  نوع�  بسرعة  يتحد«  +<صبح 
سيكو� لطف� كب�i منك، مع <� �لوقت متأخر قليًال، +لكن ما �<يك 

<� نشر4 �لشا� مع�؟ [ن¹ <شعر <ننا oمال] n مصيبة +�حد- +...
تستطيع  <ال  <يها �أل¿ق؟  ما خطبك  لنفسه:   Cقا+ توقف   �
�عو- فتا- [* كو4 من �لشا� �+� <� تتلعثم +تتو�� +جتعل من 

نفسك <ضحوكة؟ ما �لذ� ستقوله �لفتا- عنك؟
+�باطة  جني  بر+�   oبر�] على  غيل  �ضطر�4  ساعد  +قد 

جأشها، +قالت: شكر� جزيًال، يعجب¹ فعًال شر4 بعض �لشا�.
+جد� مقهى، +توّلت نا�لة مترّفعة نكد- �7يئة تسجيل طلبهما 

بشي] من �لشك +كأ£ا تقوC 7ما: ال تلوماÇ [� خا4 <ملكما!
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 yنظر+ قفاoَيها  جني  +نزعت  تقريب�،  فا�غ�  �ملقهى  كا� 
[* oميلها ع� �ملائد-. كا� جّذ�ب� فعًال بعينيه �لز�قا+ين +�بتسامته 
�ملشرقة، +كا� لطيف� <يض�. +�ندفع غيل [* �حلديث بسرعة، فهو 
<مر  [نه  باحلر\:  �لسخيف  �لشعو�  fلك  من  متام�  بعُد  يتحر�   ª

غريب... قضية �لقتل تلك.
- نعم، +<نا قلقة من عو�قبها... <ع¹ فيما Êص عملي. ال 

<��� كيف سيتلقو� �ألمر.
- نعم، ª <فكر f nلك.

- قد ال ترغب �ملؤّسسة �ل: <عمل ֲדا n توظيف فتا- ��تبط 
�µها Èرمية قتل +�ضطرy [* �إل�ال] بشها�ִדا!

[� �حليا-   !uلنا� <مر  يفكر سا¡�: غريب  <جاֲדا غيل +هو 
ظاملة كث�i؛ فأمر كهذ� ال fنب لك فيه...

 �> �حلكمة  من  +ليس  بعد،  �د«   ª هذ�   �] حسن�،   -
ملثل  سبب�  هنا�   �> +<حسب  بعد.  �د«   ª لشي]  <نفسنا  نزعج 
هذ� �ملوقف عل كل حاC، فقد <كو� <نا َمن قتل تلك �ملر<-! +هم 
يقولو� [نك عندما تقتل شخص� فإنك عا�- ما تقتل غ9i، +لن يكو� 
من �ملريح كث�i <� تسّلم �<سك لشخص من هذ� �لنو» ليصفف لك 

شعر�!
قاC غيل +هو �ملق [ليها بعمق: ليس على <� �مرÔ [ّال <� 

ينظر [ليك ليعر� <نك ال ميكن <� تقتلي <حد�.
- لست +�ثقة من fلك؛ <حيان� يعجب¹ <� <قتل بعض �لنسا] 
 y�f بونة بعينهاo بأن¹ سأجنو بفعل:! هنا� yمن عميال� لو تأكد
صوy كصوy طائر �لّسلو¦، +هي تتذمر من كل شي]، +<حيان� 
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<عتقد فعًال <� قتلها <مر طيب +ليس جرمية <بد�. +هكذ� تر¦ بأن¹ 
y�f عقل [جر�مي متام�!

 .Cحا <ية  على  �جلرمية  هذ9  ترتك    ª +لكنك  حسن�،   -
<ستطيع <نا <� <قسم على fلك.

- +<ستطيع <نا <� <قسم <نك ª ترتكبها <نت <يض�، +لكن هذ� 
لن يفيد� n شي] [� �عتقد مرضا� <نك ��تكبتها.

بد� غيل سا¡� متفكر� +هو يقوC: مرضا�؟ نعم؛ <ظن <نك 
Iقة f nلك. ª <فكر n هذ� �ألمر. طبيب <سنا� �مبا يكو� قاتًال 

مهو+س�... ليست هذ9 بالصو�- �ملغرية.
� <ضا� فجأ- بال تفكi: هل متانعني n كوÇ طبيَب <سنا�؟

- <نا؟ <مانع؟
- ما <عنيه هو <� هنا� �+م� شيئ� مضحك� n طبيب �ألسنا�؛ 
�جلميع  فيعامله  �لعا��  �لطبيب  <ما  �+َمنسية،  مهنة  ليست  [£ا 

باحتر�$ +تقدير.
- هّو� عليك، فطبيب �ألسنا� <�فع كث�i من مساعد- مصففة 

شعر بال شك. 
ضحكا، � قاC غيل: <شعر <ننا سنصبح <صدقا]. +<نت؟

- نعم، <شعر <ننا سنصبح كذلك.
- �مبا تعّشينا مع� n ليلة قا�مة، +�مبا شاهدنا عرض� ما.

- شكر� لك.
سا� صمت قصi، � سأC غيل: هل <عجَبتك لوبينيه؟
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- كانت ممتعة متام�.
- هل سبق <� fهبت [ليها من قبل؟

- ال، n �حلقيقة...
� بد<y جني فجأ- -+قد شعرy بالثقة- ُتفضي بقصة ��ها 
جائز- �لسباL، +قد �تفق �الثنا� على �جلاfبية �لعامة لسباقاy �خليل 
+على حتبيذها +شجبا �ملوقف غi �ملتعاطف للحكومة �إلنكليزية 
كا�  بنية  بدلة  يرتد�  شا4  حديَثهما  قطع   �  .yلسباقا� هذ9   [�o]
<� يالحظا +جو�9، +قد  قبل  �قائق  لبضع  متر���  يتسكع حو7ما 
�فع قبعته +خاطب جني بشي] من �لثقة +�لعفوية قائًال: �آلنسة جني 

غر�؟
- نعم.

 �] C[، +<تسا�يا �نسة غر >Cن¹ <مثل ¬لة >+يكلي هو] -
�جلوية  �لقتل  مقالة قصi- حوC جرمية  لنا  تكت   بأ�  مهتّمة  كنِت 

تلك؟ +جهة نظر <حد �ملسافرين.
- ال <حّبذ fلك؛ شكر�.

- �9، هيا يا �نسة غر�. سندفع مبلغ� جيد� مقابل fلك.
- كم؟

لنُقل:  قليًال.  <كثر  �فعنا  �مبا  <+، حسن�،  جنيه�.  - ·سني 
ستني جنيه�.

- ال <عتقد <� بوسعي fلك؛ فأنا ال <عر� ما <قوله.
- ال بأu بذلك، فليس مطلوب� منك <� تكت  �ملقالة فعلي�. 
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سيقو$ <حد صحفيينا بسؤ�لك +طلب مالحظاتك � يصوÝ �ملقالة 
بدًال منك؛ لن يكلفك هذ� <� عنا].

- لكن¹ <فّضل <� ال <قو$ باألمر.
- ما �<يك مبئة جنيه؟ �µعي، سأ�فع �ملبلغ [* مئة جنيه 

فعًال، +تعطينا صو�- لك.
- ال، ال تعجب¹ �لفكر-.

غيل: عليك [�f <� متضي من هنا، فاآلنسة غر� ال تريد <� 
[oعا\.

كذلك؟  <ليس  غيل،  �لسيد   :Cقا+ بأمل  �لشا4  [ليه  �لتفت 
هذ�  من  تتحّسس  غر�  �آلنسة  كانت   �] غيل،  سيد  يا  �µع¹ 
�ملوضو» فما �<يك <نت ֲדذ9 �لفرصة؟ ·سمئة كلمة فقط +سو� 
ما  �آلنسة غر�. +هذ9 صفقة جيد- أل�  ما عرضته على  لك  <�فع 
تقوله �مر<- عن مقتل �مر<- <خر¦ <كثر قيمة من �لناحية �إلخبا�ية؛ 

[ن¹ <عرÑ عليك فرصة جيد-.
- +<نا ال <�يدها؛ لن <كتب لك كلمة +�حد-.

- سيكو� n هذ� �عاية جيد- لك، ناهيك عن �ألجر. سو� 
ينتظر� جنا¥ مه¹ كبi، فمرضا� قد يقر¢+� ما تكتب.

- +هذ� ما <خشا9 <كثر من <� شي] �خر.
- +لكنك ال تستطيع �لنجا¥ n <� ¬اC �+� �عاية n هذ9 

�أليا$.
�لدعاية.  نو»  يعتمد على  +لكنه  كا� fلك صحيح�،  - �مبا 
منهم   �> يعلم  ال   �>+ �لصحف  مرضا�  من   �> يقر<  ال   �> �مل 
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بأن¹ قد ��تبطت بقضية تنطو� على جرمية قتل. +�آل� لقد µعت 
[لقائك   *] سأضطر   $> ستنسحب ֲדد+]  فهل  كلينا،  منا  �جلو�4 

خا�\ �ملقهى؟
قاC: ال   f] �لشا4؛  �لصحفّي  بالعنف  �لتهديد  يزعج هذ�   ª
شي] يستحق �نزعاجكما. طا4 مسا¢كما، +لتتصال n l �ملكتب 

.Ç<يكما. ها هي بطاقة عنو��متا iغ �]
+خر\ من �ملقهى بثباy +هو يفكر مع نفسه: ª يكن �ألمر 

سيئ�؛ لقد <جريت مقابلة جيد-.
 >Cحلقيقة فقد خر\ �لعد� �لتا� من ¬لة >+يكلي هو� n+
�لقتل  جرمية  لغز  بشأ�  �لشهو�  من  �ثنني   [��� عن  بعمو� صحفي 
�حلد   *] متأملة  بأ£ا  غر�  جني  �آلنسة  صرحت  فقد  �جلو؛   n
�لقضية، فقد كانت �جلرمية  <� تتحد« عن  �لذ� ال تستطيع معه 
صدمة عنيفة 7ا +هي تكر9 �لتفكi فيها. كما <سهب �لسيد نو�ما� 
غيل n �حلديث عن تأثf iكر �µه مرتبط� Èرمية قتل n حياته 
 �> n ح�- عن <ملهoِملَهنية مهما كا� بريئ�. +قد عّبر �لسيد غيل -ما�
<سو<  يتوقعو�  كيال  �حلو��«   yصفحا قّر�]  من  مرضا9  يكو�  ال 

�لعو�قب عندما يأتو� ليخضعو� لكرسي �لتعذيب n عيا�ته!

*   *   *
 :C[ألتسا Ç] :لصحفي �لشا4 �ملقهى قالت جني� �عندما غا�

ملاª �f يلجأ هذ� �لصحفي [* �ألشخاÖ �ألكثر <¡ية؟
غيل: �مبا تركهم لر¢سائه. � <ضا� متجّهم�: +�مبا جر4 

حظه معهم +فشل.
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(سأ�عو�  جني  يا  حسن�   :Cقا  �  yحلظا جبينه  غيل  قطب 
جني، +<�جو <� ال يكو� لديك مانع من fلك)، َمن تظنني <نه قاتل 

تلك �ملر<-؟
- ليست لدّ� <�Ù فكر-.

- هل فكرf n yلك؟ هل فكرn y �ألمر حق�؟
ملي�،  fلك   n yفكر <حسب¹  ال  <فعل،   ª �حلقيقة   n -
فقد كنت <فكر بد+�� +نصي  من هذ9 �ملشكلة +<قلق قليًال. [ن¹ 
<تسا]C �آل� فعًال عّمن فعلها من �آلخرين، +ما <حسب¹ <��كت [ّال 

�ليو$ <� �لقاتل ال بد <� يكو� +�حد� منهم.
 ª ¹لك بكل +ضو¥. <عر� بأنf نعم، لقد عّبر �ملحقق عن -
<قتلها <نا، +<عر� بأنك ª تقتليها <نت ألن¹... ألن¹ كنت <��قبك 

طو�C �لوقت.
�لسبب، كما <عر�  لنفس  تقتلها   ª نك> <علم  +<نا  نعم،   -
�لفاعل هو <حد �آلخرين،  بّد <�  <نا! [�f فال  <قتلها   ª ¹طبع� <ن
+لك¹ ال <عر�: من منهم؟ ليست لدّ� <ية فكر-. هل لديك <فكا� 

<نت؟
قاC غيل: ال.

+بد� عليه �لتفكi �لعميق +كأنه يريد <� ُيخِر\ من حiته حًال 
ما <+ تسلسًال لألفكا�، +مضت جني قائلة: كما <ن¹ ال <فهم كيف 
لنا <� Øر\ بأية فكر-، <ع¹ <ننا ª نَر <� شي]... <نا ª <َ� شيئ� على 

�ألقل، فهل �<يت <نت <� شي]؟
هّز غيل �<سه بالنفي +قاC: <بد�.
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 ª بأنك Cهذ� هو ما يبد+ غريب� [* حد °يف. ميكن¹ �لقو+ -
تَر شيئ� +ª يكن fلك ممكن�، فأنت ª تكن متجه� f nلك �الجتا9. 
+لك¹ كنت متجهة باجتا9 �لقتيلة +كنت <طّل على +سط �ملقصو�- 

مباشر-. <ع¹ <نه كا� بوسعي �مبا...
تتذكر <� عينيها كانتا  سكتت جني +�¿ّرy +جنتاها. كانت 
مرّكزتني <غلب �لوقت على �لستر- �لز�قا]، +<� عقلها كا� <بعد ما 
يكو� عن فهم ما يد+� حو7ا منشغًال بشكل �ئيسي بشخصية fلك 

�إلنسا� �لذ� يرتديها.
فكر نو�ما� غيل مع نفسه: [ن¹ <تسا]C ما �لذ� Áعلها تتوّ�ُ� 
نعم،  <تز+جها؛   �> بد  ال  ��ئعة!  [£ا  �لنحو؟  هذ�  على  +جنتاها 
سو� <تز+\ ֲדا. +لكن ليس من �حلكمة �ستباL �ألمو�. ال بد <� 
�لقتل هذ9  تصلح قضية  +قد   ،�iكث <��ها  لكي  <ختلق عذ�� جيد� 
عذ�� مناسب�. +من �ألفضل <يض� <� <فعل شيئ� بشأ� fلك �لصحفي 

�ملتطفل +�عايته.
قتلها؟  َمن  �آل�.  �لقضية   n لنفكر  مسمو»:   yبصو  Cقا  �

�عينا نستعرÑ �جلميع. �ملضيفا�؟
- ال.

- <+�فقك �لر<�. �ملر<- �ل: كانت جتلس مقابلنا؟
يقتل.   �> ميكن  هو�بو��  كالليد�  <حد�   �> <حسب  ال   -
+�ملر<- �ألخر¦ <يض�، �آلنسة كi، <�¦ <� مو�صفاִדا كأ�ستقر�طية 
[قطاعية ال تسمح 7ا بذلك. ª تكن لتقتل عجو�o فرنسية، <نا +�ثقة 

من fلك.
- تقصدين <� كل ّ¡ها ينحصر n �حالy صيد �لثعالب؟ ال 
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 ...i4 �لكب�لشا� +f حسن�، لدينا <يض� �لسيد .�iكث yظنك <خطأ>
+لكن هيئة �ملحلفني تر¦ <نه <كثر �ملشكو� فيهم، +هذ� ما Áعلنا 

نستبعد9. �لطبيب؟ ال يبد+ Iتَمًال <يض�.
- لو <��� �لطبيب قتلها لكا� بوسعه �ستعماC +سيلة ال ميكن 

�كتشافها، +ª يكن <حد ليعر� باألمر.
- نعم، تلك �لسمو$ �ل: ال طعم 7ا +ال ��ئحة +ال ميكن 
مثل  هنا� حق�  كا�   �] كافية متام�، +لكن¹ <شك  كانت  �كتشافها 
هذ9 �لسمو$. ما�f عن fلك �لرجل �لضئيل �لذ� ميتلك <نبو4 نفخ 

بالفعل؟
- fلك يبعث على �ال�تيا4 بعض �لشي]، +لكنه يبد+ لطيف� 

جد�.
- هنا� <يض� جيمسن. ال، ما هو �µه؟ ��يد�.

- نعم، �مبا كا� هو.
- +�لفرنسيا�؟

- [£ما <كثر من يبعث على �لريبة؛ فقد �o�� <ماكن غريبة بعيد- 
+�مبا كا� لديهما سبب ال نعر� عنه شيئ�. لقد ُخّيل [ّ� <� �البن 

بد� تعيس� +قلق� متام�.
جرمية  ��تكبِت  لو  ستقلقني  كنت  �مبا  بتجهم:  غيل  <جاֲדا 

قتل.
 Îكا� +�+�� <يض�. <مت oمع <نه بد� لطيف�، +�أل4 �لعجو -

<� ال يكونا �لفاعَلني.
- يبد+ <ننا ال نتقد$ سريع� n �ثنا.

اجاثا كريستي & كتاب رواية مكتبة الرمحي أحمد
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من   �iكث نعر�   �>  �+� نتقد$   �> ميكننا  كيف   ���> ال   -
ثر+ִדا،   »iس َمن  <عد�¢ها،  ُقتلت:  �ل:   oلعجو� بشأ�  �ألمو� 

+<مثاC هذ9 �ألمو�.
قاC نو�ما� غيل +هو يفكر بإمعا�: هل تعتقدين <� تفس�iتنا 

هذI 9ض تأمالy حيا�ية كسولة؟
فأجابته جني ب�+�: <ليست كذلك؟

- <بد�.
قد  هذ�  بأ�  شعو�  لدّ�  ببط]:  قائًال  مضى   � بتر��،  قا7ا 

يكو� مفيد�.
يع¹  ال  �لقتل   �] قائًال:  فمضى   ،C¢بتسا جني  [ليه   yنظر
�لضحية +�جلاÇ فحسب، بل هو يؤثر n �ألبريا] <يض�. Ïن كالنا 
بريئا�، +لكن ظّل �لقتل يالمسنا، +Ïن ال نعر� كيف سيؤثر هذ� 

�لظل n حياتنا.
كانت جني �مر<- تتمتع بفطر- سليمة تقيس �ألمو� بعقل با�� 
لقد جعلت¹  تقل fلك؛  ��تعدy فجأ- +قالت: ال  ها�Ô، +لكنها 

<شعر باخلو�.
قاC غيل: <نا نفسي خائف قليًال.
*   *   *

اجاثا كريستي & كتاب رواية مكتبة الرمحي أحمد
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uلفصل �لسا��
y��+مشا

�لذ�  جا4  �ملفتش  صديقة   *] ثانية  بو��+   Cكيوiه �نضم 
<يها �لعجوo. لقد <فلتَّ بأعجوبة  علت +جَهه تقطيبة +قاC: مرحى 

من <نشوطة كا�y ترميك o nناoين �لشرطة.
�ّ� بو��+ قائًال: <خشى <� مثل هذ� �ألمر من شأنه <� �طم¹ 

مهني�.
- حسن�، يتكشف �جاC �لتحر� <حيان� ليظهر+� ¬رمني... 

لكن n �لر+�ياy بالطبع.
�نضم [ليهما �جل طويل Ïيل f+ +جه fكي مكتئب، +قدمه 
جا4 قائًال: <قد$ لك �لسيد فو�نييه من �ألمن �لفرنسي، لقد جا] 

ليتعا+� معنا n هذ9 �لقضية.
�ÎÏ �لسيد فو�نييه +صافح بو��+ قائًال: <ظن <ن¹ تشرفت 
بو��+، +قد µعت  يا سيد   yمنذ بضع سنو� مر-   y�f مبقابلتك 

.+iعنك <يض� من �لسيد ج
الحت على +جه �لسيد فو�نييه �بتسامة باهتة خفية متام�، <ما 
بو��+ فقد µح لنفسه برسم �بتسامة صغi- متحفظة باملقابل +هو 

اجاثا كريستي & كتاب رواية مكتبة الرمحي أحمد
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يتخيل متام� �ملفر��y �ل: �ستعملها جn +i +صفه، fلك �لرجل 
<نه  على  �ستخفاف�  [ليه  �إلشا�-  على  معتا��  نفسه  بو��+  كا�  �لذ� 

>كلب �لصيد �لبشر�<.
قاC بو��+: <قتر¥ -<يها �لسيد��- <� تتنا+ال معي طعا$ �لعشا] 
n م�Ú، فقد �عوy �لسيد ميتر تيبو. هذ� [� كنت <نت +صديقي 

جا4 ال متانعا� n �شتر�كي n �ألمر.
�ّبت جا4 على ظهر بو��+ بأ��ية +قاC: ال بأf n uلك <يها 

�لديك �لعجوo، فأنت جز] من هذ9 �لقضية منذ مر�حلها �أل+*.
� متتم �لفرنسي باحتفالية بالغة: سو� يشّرفنا هذ� بالتأكيد.

قاC بو��+: [نكما تد�كا� <ن¹ -كما قلت قبل قليل لفتا- ��ئعة 
�جلماC- تّو�L [* ت�ئة نفسي.

+�فقه جا4 �لذ� جد� تكشiته +قاC: ال بد <� هيئة �ملحلفني 
تلك ª يعجبها شكلك. [£ا <فضل نكتة µعتها منذ oمن طويل!

 Cخال �لقضية   *] �إلشا�-  تتم  فلم  �جلميع  مو�فقة  +حسب 
تنا+C �لعشا] �لر�ئع �لذ� قدمه �لبلجيكّي �لضئيل ألصدقائه، +�لذ� 
عّلق فو�نييه عليه قائًال: من �ملمكن حق� -�غم كل شي]- <� يأكل 

�ملر] بشكل جيد n [نكلتر�.
قاC تيبو: [£ا +جبة لذيذ- يا سيد بو��+.

جا4: ُمَفْرَنَسة قليًال، +لكنها جيد- متام�.
�ملعد-؛  على  �لطعا$  +جبة  تثقل  ال   �> �+م�  ينبغي  بو��+: 

.iينبغي <� ال تكو� من �لثقل �يث تشّل �لتفك
جا4: [� معد� ال تسبب � <ي� من �ملشكالy، +لكن¹ لن 

اجاثا كريستي & كتاب رواية مكتبة الرمحي أحمد
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<ناقش هذ9 �لنقطة. حسن�، من �ألفضل <� نبد< �لعمل، فأنا <عر� <� 
لد¦ �لسيد تيبو موعد� هذ9 �لليلة، +لذلك <قتر¥ <� نبد< باستشا�ته 

n نقطة قد تبد+ مفيد- للتحقيق.
تيبو: <نا n خدمتكم <يها �لسا�-، +من �لطبيعي <ن¹ <ستطيع 
�حلديث هنا �ّرية <ك� مما كانت عليه �حلاI n Cكمة �لتحقيق. 
لقد <جريت حو��� سريع� مع �ملفتش جا4 قبل �الستجو�4، +قد 
باحلقائق  +�لتصريح  �لكال$   n �لتحفظ  سياسة  باتبا»  علّي  <شا� 

�ملجر�- �لضر+�ية فقط.
جا4: هذ� صحيح متام�، فليس على �ملر] <� يهِرَ� بكل ما 

يعر�. +�آل� لنسمع منك كل ما تعرفه عن هذ9 �ملر<-، جيزيل.
تيبو: بصر�حة <نا ال <عر� عنها [ّال �لقليل �لقليل؛ [ن¹ <عرفها 
�لقليل عن حياִדا �خلاصة.  [ّال  �لناu +ال <عر�  يعرفها عامة  كما 
�مبا يستطيع �لسيد فو�نييه <� �Êكم بأكثر مما <ستطيع، +لكن¹ 
من  فريد-  شخصية  جيزيل  مد�$  كانت  لقد  يلي:  ما  لكم   Cسأقو
نوعها. ال ُيعَر� عن ماضيها �لشي] �لكثi، +لدّ� �نطبا» بأ£ا كانت 
بسبب  حسنها   yفقد +لعلها  شباֲדا،   n �حلسن  من  جانب  على 
مرÑ �جلد��. كانت �مر<- (+<نا هنا <عطيكم �نطباعا� �خلاصة) 
حتب �لسلطة +متتلك �لسلطة. كانت سيد- <عماf Cكية قوية، من 
fلك �لنو» من �لفرنسياy �لعنيد�y �لال� ال يسمحن للعاطفة بأ� 
تؤثر n مصاحلهن �لتجا�ية، +لكنها y�f شهر- n �لقيا$ بأعما7ا 

+مما�سة مهنتها بأمانة +نز�هة تصل [* حد �لوسوسة.
 :Cسه +قا>� iتأييد9، فهّز �ألخ تيبو [* فو�نييه طالب�  +نظر 
نعم، لقد كانت نزيهة... مبعايiها هي. +مع fلك فقد كا� بوسع 
<عما7ا،  على  �ليل  فقط  توفر  لو  للمسا]لة  يستدعيها   �> �لقانو� 
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+لكن fلك كا� <كثر من <� ُيطلب [�f ما <خذنا �لنفس �لبشرية بعني 
�العتبا�.

سأC جا4: ما�f تع¹؟
.iلتخويف بالتشه� -
- هل تع¹ �البتز�o؟

- نعم، �بتز�o من نو» خاÖ +متخصص. لقد كا� من عا�- 
بالطريقة �ل: تسمو£ا عندكم +�قة  مد�$ جيزيل <� تقرÑ <مو�ًال 
مكتوبة +موقَّعة فقط، +قد �ستخدمت حذ�ها +كتما£ا فيما يتعلق 
باملبالغ �ل: <قرضتها +طرL سد��ها، +لك¹ <ستطيع <� <¢كد لكم 

<£ا كانت متتلك +سائلها �خلاصة الستر��� �يو£ا.
ماC بو��+ Èسمه [* �ألما$ باهتما$ فيما <كمل فو�نييه: كما 
 yبائن مد�$ جيزيل من <فر�� �لطبقاo لسيد تيبو �ليو$، فقد كا�� Cقا
�لعليا، +تلك �لطبقاy ضعيفة بشكل خاÖ <ما$ قو- �لر<� �لعا$. 
+قد كانت ملد�$ جيزيل °ابر�ִדا �خلاصة، +كا� من عا�ִדا قبل 
<ك�  جتمع   �>  (-iلكب� �ملبالغ   Cحا  n سيما  (ال   Cملا�  Ñقر�]
نظامها   �]  Cلقو� +ميكن¹  �َملع¹.  �لزبو�  عن  �حلقائق  من  قد� 
صديقنا  قاله  ما  +سأكر�  �ستثنائي،  بشكل  جيد�  كا�  �الستخبا�� 
هنا، فقد كانت مد�$ جيزيل -مبقتضى معايiها- <مينة نزيهة [* حد 
�لوسوسة. كانت تثق بأ+لئك �لذين يثقو� ֲדا +ال ^ُذ7م، +<عتقد 
صا�ق� <£ا ª تستخد$ قط معلوماִדا �لسرية ֲדد� �حلصوC على 

.Cلك �لشخص َمدين� 7ا باملاf يكن ª شخص ما �من < Cملا�
ِصما$  كانت  �لسرية   yملعلوما� تلك   �> تع¹  هل  بو��+: 

�ألما� عندها؟

اجاثا كريستي & كتاب رواية مكتبة الرمحي أحمد
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- بالضبط. +قد كانت عدمية �لشفقة متام� n �ستخد�مها تلك 
<ية مشاعر مهما بلغت �قتها.  َتُصّم <f£ا عن  �ملعلوماy، +كانت 
طريقتها  جنحت  لقد  يلي:  ما  �لسا�-  <يها  لكم  <¢كد   �> +بوسعي 
+ª تضطر [* شطب �ين معد+$ [ال n حاالy نا��- جد� جد�؛ 
�مر<- n مكا� مرموL من شأنه <� يفعل �ألفاعيل  [f [� �جًال <+ 
ليحصل على �ملاC �لذ� Áّنبه فضيحة ُمَدّ+ية. +كما قلت: كنا نعلم 
بنشاطاִדا، <ما بشأ� مقاضاִדا فهذ� <مر °تلف متام�. [� �لطبيعة 

�لبشرية تبقى كما هي.
�حلد+«،  نا��  بأنه  قلت  ما  حد+«  �فترضنا   �f]+ بو��+: 

+�ضطرy [* شطب َ�ين معد+$. فما �لذ� كا� �د«؟
- عندها كانت تنشر �ملعلوماy �ل: متتلكها <+ تسرֲדا [* 

�لشخص �ملع¹ بالقضية.
 ª لكن هذ�+ :C+ ليقو�حلظت من �لصمت، � عا� بو� yسا�

يكن لينفعها مالي�، <ليس كذلك؟
- نعم، على �ألقل ليس بشكل مباشر.

- +بشكل غi مباشر.
قاC جا4: بشكل غi مباشر، من شأ� fلك <� Áعل �آلخرين 

حريصني على سد�� �يو£م.
 iبالتأث تسميه  ما  بسبب  مهّم�  fلك  كا�  بالضبط،  فو�نييه: 

�ملعنو�.
جا4: بل <µيه <نا �لتأثi �لال<خالقي. حسن�، [� هذ� يفتح لنا 
باب� +�سع� من �+�فع �لقتل، +هو با4 كبi حق�. � [� هنا� قضية 
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سيد  يا   Cملجا� هذ�   n مساعدتنا تستطيع  هل  �لقتيلة.   »iَمن س
تيبو؟

+<حسب  <مها،  مع  تعيش  ال  +لكنها  �بنة،  7ا  كانت  تيبو: 
<� <مها ª تَرها منذ كانت طفلة صغi-. +لكنها حر�y +صية منذ 
مبلغ�  [ال  مو�يسو،   �� البنتها  شي]  كل  فيها  تتر�  طويلة   yسنو�

بسيط� خلا�متها. +حسب علمي فإ£ا ª تكتب +صية غiها.
بو��+: +هل ثر+ִדا ضخمة؟

تيبو: ^مي¹ <£ا تبلغ Íانية ماليني فرنك <+ تسعة.
[7ي،  يا  جا4:   Cقا+ �هشة،   iصف  n شفتيه  بو��+   $ّo
ال يبد+ هذ� عليها! كم هو سعر �لفرنك �آل�؟ ال بد <� ثر+ִדا تزيد 

على مئة <لف جنيه!
بو��+: ستكو� �آلنسة �� مو�يسو شابة ثرية جد�.

�لطائر-،  تلك  تكن على منت   ª ا£> نعمتها �ألخر¦  جا4: 
+[ّال لكانت �لشكو� حامت حو7ا بأ£ا قتلت <مها للفوo بالتركة. 

كم تر�ها تبلغ من �لعمر؟
�لر�بعة  �د+�  <£ا  <ظن  فعًال.  �لتحديد  ميكن¹  ال  تيبو: 

+�لعشرين <+ �خلامسة +�لعشرين.
جا4: حسن�، ال يبد+ <£ا مرتبطة ֲדذ9 �جلرمية بأ� سبب. 
سو� نضطر [* متابعة مسألة �البتز�o تلك. [� كل َمن كا� على منت 
تلك �لطائر- ينكر معرفته باملد�$ جيزيل. +�حد من هؤال] يكذ4، 
+علينا <� Ïد� هويته. [� فحص� أل+��قها �خلاصة قد يفيد n هذ� 

�ملجاC، <ليس كذلك يا فو�نييه؟

اجاثا كريستي & كتاب رواية مكتبة الرمحي أحمد
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بيتها  يا صديقي، ما [� +صلت¹ �ألخبا� ح¾ fهبت [*   -
كانت  با7اتف.  سكوتلنديا��  شرطة  مع  حتا�ثت   �> بعد  مباشر- 

هنا� خزنة حتو� <+��ق�، +لكن كل تلك �أل+��L <ُحرقت كلها.
جا4: <حرقت؟! من حرقها؟ +ملا�f؟

�µها  خاصة  <مينة  خا�مة  جيزيل  مد�$  لد¦   �] فو�نييه: 
 Cحا  n تقو$  بأ�  تقضي   yتعليما [ليس  لد¦  كا�  +قد  [ليس، 
�موoها)  تعر�  (�ل:  �خلزنة  بفتح  لسيدִדا  مكر+9   �> حد+« 

+حرI Lتوياִדا.
حدL جا4 +قاC: ما�f؟ +لكن هذ� مذهل!

طريقتها  تر¦-  -كما  جيزيل  مد�$  لد¦  كانت  فو�نييه: 
�خلاصة؛ كانت تثق بأ+لئك �لذين يثقو� ֲדا. لقد +عدo yبائنها بأ� 
تتعامل معهم بصدL +نز�هة. صحيٌح <£ا كانت ال ترحم، +لكنها 

كانت <يض� �مر<- تلتز$ بكلمتها.
 n �+بعة +هم يفكر�أل� Cصمت �لرجا+ ،-i� <سه�هّز جا4 

�لشخصية �لغريبة للمر<- �مليتة.
لدّ�  فإ�  �لسا�-،  <يها  <ترككم   �> ينبغي   :Cقا+ تيبو  £ض 
تز+يدكم ֲדا  <ستطيع  [ضافية   yمعلوما <ية  هنا�  كانت   �] موعد�. 

.Çفأنتم تعرفو� عنو�
� صافحهم �فا+- +غا�� �لشقة.
*   *   *

اجاثا كريستي & كتاب رواية مكتبة الرمحي أحمد
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�لفصل �لسابع
yحتماال�

من  مبقاعدهم  �لثالثة   Cلرجا� �قتر4  تيبو  �لسيد  مغا��-  بعد 
 n ملوضو». لقد كا�� n جا4: +�آل�، �عونا ندخل Cلطا+لة +قا�
تلك �لطائر- <حد عشر ��كب�، <عn ¹ مقصو�ִדا �خللفية فاآلخر+� 
ª يدخلو� [ليها. <حد عشر ��كب� +مضيفا�، <� <ّ� لدينا ثالثة عشر 
�لباقني قتل �ملر��، +قد كا�  ��حٌد من �لركا� �الث� عشر  ��كب�. 
بعض �لركا4 من �إلنكليز +بعضهم �آلخر فرنسيني. <ما �لفرنسيو� 
فسأتر� <مرهم للسيد فو�نييه، +سأتو* <نا <مر �إلنكليز. � [� هنا� 

حتقيقاy ينبغي <� تتم n با�يس، +هذ9 مهمتك <يض� يا فو�نييه.
قاC فو�نييه: ليس n با�يس فقط؛ ففي �لصيف كانت مد�$ 
جيزيل تقو$ بالكثi من �ألعماn C �ملنتجعاy �لفرنسية مثل �+فيل 
 Cلوبينيه، كما <£ا كانت تسافر جنوب� <يض� [* �نتيب +نيس +<مثا+

هذ9 �ألماكن.
كانو�  �لذين   uلنا� من   iفكث جيد-،  نقطة  "هذ9  جا4:   Cقا
مرسوم�  °طط�  <خر\   � <fكر".  كما  لوبينيه  fكر+�  �لطائر-   n
قائًال: Ïن حاضر+� �آل�  �لطا+لة  �لطائر- ++ضعه على  ملقصو�- 
للعمل �ألّ+�، فلنبد< باستعر�Ñ �لركا4 +�حد� +�حد� +نقر� بشأ� 
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.yإلمكانيا�+ yالحتماال�
قاC فو�نييه: نستطيع -بد�يًة- <� نستبعد �لسيد بو��+، +هذ� 

يقّلص �لعد� [* <حد عشر.
يا   uبالنا تثق  ما  <سهل  ما   :Cقا+ �ز�  �<سه  بو��+  هّز 

صديقي! ينبغي <� ال تثق بأحد <بد�، <بد�.
قاC جا4 ماoح�: حسن�، سنبقيك n ��ئر- �لشك [� <حببت. 
من   �>  -yالحتماال� با4  -من  +يبد+ �  �ملضيَفني.  لدينا   �]  �
يكونا   �> �تمل  فال  متو�ط�،  منهما   �> يكو�   �> �ملحتَمل   iغ
[£ما  نظيف.  f+ سجل  +كال¡ا   ،-iكب  yبكميا ماًال  �ستد�نا  قد 
منهما  كا� أل�   �]  �iكث <�هش  +سو�  +�عيا�،  شريفا�  �جال� 
 �> علينا  �إلمكانية،  با4  �ألمر. من جانب �خر، +من  عالقة ֲדذ� 
ال نستثنيهما، فقد كانا يتنقال� n �ملقصو�- �ّرية +كا� بوسعهما 
عملي� �^اf موضع يستطيعا� منه �ستعماC <نبو4 �لنفخ ��f، <ع¹ 
 Lمن �لز�+ية �لصحيحة، مع <ن¹ ال <عتقد <� مضيف� يستطيع [طال
 �>  �+�  uبالنا مليئة  مقصو�-   n نفخ  <نبو4  من  مسمو$  سهم 
 uلنا� <ّ� <غلب  يالحظه <حد +هو يقو$ بذلك. [ن¹ <علم باخل�- 
<شد َعَمًى من �لوطا+يط، +لكن لكل شي] حد+��. [� مسألة �¢ية 
�لفاعل هذ9 تنطبق بشكل <+ بآخر على كل شخص موجو�، فقد كا� 
 f] تكا4 جرمية ֲדذ9 �لطريقة؛�من �جلنو�، بل �جلنو� �ملطلق، �
ال �تَمل جناحها �+� <� تكتَشف بأكثر من +�حد n �ملئة. ال بد 
<� �لشخص �لذ� ��تكبها له حّظ كبi، فمن بني كل �لطرL �للعينة 

�لغبية n ��تكا4 �جلرمية...
�ألسفل   *] +عينا9  ֲדد+]  جالس�  كا�  �لذ�  بو��+  قاطعه 

متسائًال: هل تعتقد <£ا كانت طريقة غبية ال�تكا4 جرمية قتل؟
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جا4: طبع� كانت غبية، [£ا جنو� مطلق.
بو��+: +لكنها جنحت �غم fلك. [ننا جنلس هنا Ïن �لثالثة 
هو  +هذ�  �!تكبها،  َمن  نعر#  ال  �لكننا  �جلرمية  عن  +نتحد« 

�لنجا¥!
جا4: بل هو �حلظ �ملحض، فقد كا� �ملفتَرÑ <� يستطيع 

·سة مسافرين <+ ستة <� ير+� �لقاتل.
 Cنييه [ليه بفضو�مقتنع مبا يسمع، فنظر فو iَ<سه غ�+ �هّز بو�

+سأله: ما �لذ� يد+� f nهنك يا سيد بو��+؟
 �> <ية قضية Áب   �] �لتا�:  [� قصد� هو  يا صديقي،   -

تقاu بنتائجها، +قد جنحت هذ9 �جلرمية. هذ� هو قصد�.
<جابه �ملحقق �لفرنسي متأمًال: +مع fلك فإ£ا تبد+ <قر4 [* 

�ملعجز-.
�لدليل  فلدينا  لقد حصلت؛  معجز-،   iغ +> معجز-  جا4: 
�لط  +لدينا سال¥ �جلرمية. +لو <� <حد� <خ�Ç قبل <سبو» بأن¹ 
سأحقق n جرمية قتل �مر<- بسهم مسمو$ بُسّم <فعى لكنت ضحكت 

n +جهه! [£ا [هانة... هذ� ما تعنيه جرمية �لقتل هذ9؛ [هانة!
سحب نَفس� عميق�، +�بتسم بو��+. <ما فو�نييه فقاC متأمًال: 
�عابة شرير-.  بر+¥  يتمتع  ��تكبها شخص  كانت هذ9 جرمية  �مبا 
فكر- عن سيكولوجية  تكّو�   �> <ية جرمية   n �ألمو� <هم  من   �]

�لقاتل.
<طلق جا4 شخر- خفيفة تعليق� على كلمة >سيكولوجية< �ل: 
كا� يكرهها +ال يثق ֲדا، � قاC: هذ9 هي �لقصص �ل: �ب �لسيد 
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بو��+ µاعها.
بو��+: [ن¹ مهتم جد� بالفعل فيما تقوالنه كالكما.

ُقتلت  با�تيا4: ال <حسبك تظن <� �ملسكينة قد  سأله جا4 
بتلك �لطريقة؟ [ن¹ <عر� عقلك �مللتو�.

يتعلق  فيما  [� عقلي مرتا¥ متام�  يا صديقي.  بو��+: ال، ال 
ֲדذ9 �لنقطة؛ لقد كانت �لشوكة �ملسمومة �ل: �لتقطُتها هي سبب 

�لوفا-، هذ� <كيد متام�. +لكّن n هذ9 �لقضية -مع fلك- نقاط�...
حسن�،  حديثه:  جا4  فتابع   ،-i� �<سه  يهز  +هو  +توقف 
لنعد [* مشكلتنا. [ننا ال نستطيع �ستبعا� �ملضيَفني كلي�، +لكن¹ 
بعيد-  مسألة  �ألمر  هذ�   n <حد¡ا   Ð�تو بأ�  <عتقد  شخصي� 

�الحتماC متام�. هل تو�فق¹ يا سيد بو��+؟
- �9، تذكر ما قلُته بالنسبة � <نا نفسي: <نا ال <ستبعد <حد� 

مطلق� n هذ9 �ملرحلة.
جا4: �نظر [* �ألمر كما تشا]. +�آل� [* �ملسافرين. �عنا 
 .yملشر+با�+ �ألطعمة  +غرفة  �ملر�فق  من حيث  �لبد�ية،  من  نبد< 
�ملقعد �قم ١٦ (+<شا� بقلمه [* �خلريطة): [نه مقعد �لفتا- مصفّفِة 
�لشعر، جني غر�. فاÈ yoائز- n سباL �خليل �إليرلند� +بّد�ִדا 
<فلست  قد  كانت  +�مبا  مقامر-.  �لفتا-   �> يع¹  +هذ�  لوبينيه،   n
ح� �قتر�ُضها مبلغ�  +�ستد�نت من �ملر<- �لعجوo، +لكن ال يبد+ مرجَّ
<صغر  µكة  تبد+  [£ا  عليها.  مآخذ  جليزيل   �> <ظن  +ال   ،�iكب
مما نبحث عنه، كما <ن¹ ال <عتقد <� هنا� <ية فرصة -مهما كانت 
بعيد-- ميكن فيها ملساعد- مصففة شعر <� تصل [* سم <فعى، 
فهم ال يستعملو� �لسم n صبغ �لشعر <+ تدليك �لوجه! لقد كا� 
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�ملشتبه  ��ئر-  يقلص  فهذ�  ما،  بطريقة  �ألفاعي خطأ  �ستخد�$ سم 
<ية  �ثنني n كل مئة شخص قد ميلكا�  <كثر من  فيهم، فلن جتد 

معرفة مبوضو» µو$ �ألفاعي +يستطيعا� �لوصوC [ليها.
بو��+: +هذ� ما Áعل <مر� +�حد� +�ضح� متام� على �ألقل.

هذ9 �ملر- كا� فو�نييه هو �لذ� �ما9 بنظر- سريعة متسائلة، 
<ما جا4 فقد كا� مشغوًال بأفكا�9 +هو يقوC: [ن¹ <�¦ �ألمر على 
�لنحو �لتا�: ال بد <� يكو� �لقاتل +�حد� من نوعني من �لناu؛ 
فإما <� يكو� �جًال جاn Cَ <ماكن غريبة n �لعاª، �جًال يعر� 
شيئ� عن �ألفاعي +يعر� <يُّها <كثر فتك� +يعر� عن عا��y �لقبائل 

.C+ل: تستعمل �لسم للتخلص من <عد�ئها. هذ� هو �لنو» �أل�
بو��+: +�لثاÇ؟

- �لثاÇ هو �جل يعمل n �ملجاC �لعلمي، n �لبحو«. [� 
 yملخت��� n »عليه �أل�ا �هذ9 هو ما جتر �و$ <فاعي �ألشجاµ
�ملتقدمة. لقد حتدثت قليًال مع +ينترسبو�، +يبد+ <� سم �ألفعى 
+هو  <حيان�،  �أل�+ية   n يستعمل  �لكوبر�)  <فعى  سم  سّيما  (+ال 

ُيستعمل ملعاجلة �لصر» بقد� ال بأu به من �لنجا¥.
فو�نييه: [نه <مر ممتع +f+ [�ا].

جا4: نعم، +لكن �عنا نستمر. [� <ي� من هذين �لنمطني ال 
 Ö. فهي ال ��فع 7ا فيما يبد+، +فر�يناسب تلك �لفتا-، جني غر
باألنبو4  �لنفخ  على  قد�ִדا   �> كما  �لسم ضعيفة،  على  حصو7ا 

مشكوٌ� فيها كث�i، بل [£ا تقُر4ُ من �الستحالة. �نظر� هنا.
ها  +قاC جا4:  �لطائر-،  فوL °طط  �لثالثة   Cلرجا�  ÎÏ�
كانت جتلس  حيث   ٢ �قم  �ملقعد  هو  +هذ�   ١٦ �قم  �ملقعد  هو 
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�لقتيلة، +بني �ملقعدين �لكثi من �لناu +�ملقاعد. فإ� كانت �لفتا- 
 �> بوسعها  فليس  �جلميع)  <ّكد9  <مٌر  (+هو  مقعدها  من  تتحر�   ª
توجه تلك �لشوكة لتصيب ֲדا جيزيل n جانب �قبتها. <عتقد <ننا 
نستطيع �عتبا�ها خا�\ �ملوضو». +<يض� لدينا �ملقعد �قم ١٢ �لذ� 
يقابلها، +هو مقعد طبيب �ألسنا� نو�ما� غيل. [� كث�i من �لكال$ 
 ،-iكة صغµ قلنا9 عن �لفتا- ينطبق عليه، +هو �آلخر يشّكل �لذ�
+<حسب فقط <� فرصته n �حلصوC على سم �ألفاعي �مبا كانت 

<ك� قليًال من فرصة �لفتا-.
متتم بو��+ برفق قائًال: [£ا ليست �حلقنة �ل: يفضلها <طبا] 

�ألسنا� عا�-.
جا4: على <ية حاC يكفي طبيب �ألسنا� ما يفعله مبرضا9! 
+لكن¹ <حسب -مع fلك- <� بوسعه <� يتحر� n �+�ئر +مر�فق 
طر بالباn C ¬اC �أل�+ية،  ميكن للمر] فيها <� يصل [* <مو� ال̂ 
قيامه  [مكانية  فيما Êص  +لكن  �لعلما].  من  له صديق  كا�  +�مبا 
باجلرمية فهو يكا� يكو� بريئ� متام�. لقد غا�� مقعد9 بالفعل، +لكن 
عو�ته  طريق   n+ �ملعاكس.  �الجتا9   n هي+ فقط،  �ملر�فق   *]
[* مقعد9 ال ميكن <� يكو� قد fهب <بعد من �ملمر هنا، +ح¾ 
يستطيع [طالL شوكة من <نبو4 نفخ فتصيب عنق �لسيد- �لعجوo ال 
بد <� تكو� لديه شوكة مد�ّبة تستطيع �لقيا$ باحليل +�النعطا� Ïو 

�ليمني! +لذلك فإنه يكا� يكو� بريئ� متام�.
فو�نييه: <+�فقك �لر<�؛ لنستمر.

جا4: حسن�، n �جلانب �ملقابل ع� �ملمر لدينا �ملقعد �قم 
.١٧
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من  لو�حد-  <عطيته   � �لبد�ية،   n مقعد�  هذ�  كا�  بو��+: 
�لسيدتني أل£ا �غبت n �جللوu مع صديقتها.

جا4: تلك هي فينيشيا كi. حسن�، ما�f عنها؟ [£ا صيد Íني، 
+�مبا كانت قد �قترضت من جيزيل. [£ا ال تبد+ +كأ£ا y�f <سر�� 
 Lهان� ما <+ سبا� yمبا تكو� قد خسر�حياִדا، +لكن  n شائنة
خيل كائن� ما كا� �µه. سيكو� علينا �النتبا9 [ليها قليًال، فموقعها 
مناسب. لو �لتفتت جيزيل بر<سها قليًال لتنظر من �لنافذ- لكا� بوسع 
فينيشيا <� توجه ضربة مرتاحة ½ط مائل ع� �ملقصو�-، مع <£ا 
ستكو� ضربة حظ نوع� ما، +لعلها كانت �اجة [* �لوقو� ح¾ 
تستطيع �لقيا$ بذلك. [£ا من <+لئك �لنسا] �لال� Êرجن [* �لصيد 
n �خلريف، +ال <��� [� كانت مها�- �لصيد بالبندقية <+ �لرماية 
باملسدu تساعد �ملر] عندما يتعلق �ألمر بأنبو4 نفخ؟ <حسب <� 
بالعني.  +�لتصويب  �لرماية  خ�-  حيث  من  متشاֲדا�  �ألمرين  كال 
+�مبا كا� 7ا <صدقا] من �لصيا�ين �ملاهرين n مناطق غريبة من 
�لعاª، +ميكن <� تكو� قد حصلت على ما�- غريبة ֲדذ9 �لطريقة... 

+لكن �ألمر كله يبد+ هر�] n هر�]؛ [نه <مر ال معÎ له!
 n i<يت �آلنسة ك�نييه: يبد+ �ألمر مستبَعد� بالفعل، فقد �فو

�الستجو�4 �ليو$، +ال ميكن للمر] <� يربطها Èرمية قتل.
جا4: �ملقعد ١٣ جلست عليه �لليد� هو�بو��، +هي �مر<- 
صعدy من �لعد$ تقريب� لتصبح صاحبة <لقا4. [ن¹ <عر� عنها شيئ� 

سأخ�كم به n �حلاC، +لن يدهش¹ <� يكو� 7ا سرٌّ يقلقها.
كانت ^سر خسائر  �ملعنية  �لسيد-  بأ�  علمت  لقد  فو�نييه: 

فا�حة على مائد- �لقما� n لوبينيه.
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جا4: هذ9 نباهة منك. نعم؛ [£ا من fلك �لنو» �لذ� ميكن 
<� يتو�Ð +يتعامل مع جيزيل.
فو�نييه: <+�فقك متام�.

كيف  +لكن  جيد.  بشكل  �ألمو�   iتس �آل�  ح¾  جا4: 
��َتكبت �جلرمية؟ [£ا ª تغا�� مقعدها <يض� كما تذكر+�، +كانت 
على  Èسمها  +تتكئ  مقعدها  على  بركبتيها  جتثو   �>  *] ستضطر 
�ملسند ++جهها [* �خللف لتقو$ بذلك +عشر- <شخاÖ ينظر+� 

[ليها. �9، تب�! لنستمر n �لبحث.
قاC فو�نييه +هو ميضي بأصابعه على �خلريطة: �ملقعد�� ٩ 

.١٠+
�لذ�  ما  بر�يانت،  +�لدكتو�  بو��+   Cكيوiه �لسيد  جا4: 

يقوله �لسيد بو��+ عن نفسه؟
 �> �ملؤسف  من  �ألسف.  مع  معد�  [£ا  شاكي�:  بو��+   Cقا

يكو� �لدماÝ خا�م� للمعد-!
بشكل  �<سه  +يهّز  عينيه  يغمض  متعاطف� +هو  فو�نييه  <جا4 

معّبر: +<نا <يض� ال <شعر بأن¹ على ما ير�$ حني <كو� n �جلو.
جا�f] :4 لدينا �آل� �لدكتو� بر�يانت، فما�f عنه؟ [نه طبيب 
 �> �i. صحيح <نه ال ُيحتَمل كث��» ها�» �ألطبا]، شا�شا n iكب
يذهب [* �مر<- فرنسية تقرÑ �ملاC، +لكن َمن يد��؟ فلو <� <ية 
�لطبيب النتهى عمله طَو�C حياته!  مشكلة سخيفة برn yo عمل 
+هنا يأ� �+� نظري: حوC �ملختصني علمي�، فرجل مثل بر�يانت 
�لعاملني  بكل  +ثيقة  صلة  على  يكو�  �مله¹  قمة جناحه   n هو+
n ¬اC �لبحو« �لطبية، +بوسعه <� يسرL <نبو4 �ختبا� من سم 
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.iت� كب° n د نفسهÁ ألفاعي بكل سهولة عندما�
قاC بو��+ معترض�: [£م يدققو� على تلك �ملو�� يا صديقي، 

+�ألمر ليس oهر- ُتقطَف من حديقة.
جا4: ح¾ لو كانو� يدققو� على هذ9 �ملو��، بوسع �جل 
fكي <� يستبدC ֲדا ما�- ال تضّر. هذ� ممكن متام� أل� �جًال مثل 

.yلشبها� Lبر�يانت سيكو� فو
فو�نييه: n كالمك كثi من �لصحة.

�ألمر؟   *] �النتبا9  جذ4   �fملا هو:  �لوحيد   Cلسؤ�� جا4: 
ملاª �f يقل بأ� �ملر<- قد ماتت من سكتة قلبية موت� طبيعي�؟

 �> <تصو�   :Cفقا متسائَلني،  كال¡ا  [ليه  فنظر  بو��+  تنحنح 
 Cللطبيب؛ فقد بد� موִדا على <ية حا C+لك كا� هو �النطبا» �ألf
+كأنه موy طبيعي +لعله نتج من لسعة oنبو�، +قد كا� هنا� oنبو� 

كما تعرفو�.
جا4: ال يبد+ <نك ستنسى fلك �لزنبو�، فأنت تذكر9 ��ئم�.

بو��+: +لك¹ الحظت �لشوكة �لقاتلة على �أل�Ñ فالتقطتها، 
+ما [� +جدناها ح¾ بد< كل شي] يشi [* +قو» جرمية.
.Cجا4: +لكن �لشوكة كا� سُيعَثر عليها على <ية حا

هّز بو��+ �<سه نافي� +قاC: �مبا سنحت فرصٌة �ستطا» �لقاتل 
<� يلتقط فيها �لشوكة �+� <� ينتبه [ليه <حد.

جا4: بر�يانت؟
.9i+: بر�يانت <+ غ�بو�
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جا4: ¡م، +لكن �ألمر سيكو� °اطر-.
عا�ضه فو�نييه قائًال: هذ� ما تظنه �آل� ألنك تعر� <� موִדا 
نتيجة <oمة قلبية  كا� جرمية قتل، +لكن عندما متوy سيد- فجأ- 
فَمن  اللتقاطه،  ينح¹   �  Ñ�أل� على  منديله  ما  شخص  +يرمي 

�لذ� سيالحظ fلك �لتصر� <+ يشك فيه <�Ù شك؟
+�فق جا4 قائًال: هذ� صحيح. حسن�، <ظن <� بر�يانت على 
مقعد9  �o+ية  عند  �<سه   ¹� �> بوسعه  كا�  فيهم.  �ملشتبه  قائمة 
+ينفخ باألنبو4 ½ط مائل ع� �ملقصو�-. +لكن ملاª �f يَر9 <حد؟ 
حسن�، لن <عو� [* هذ� �ملوضو» ثانية. [� �لفاعل ª ُيَر كائن� َمن 

كا�.
 L+iنييه: +<عتقد <نه ال بد من سبب لذلك، +هو سبب س�فو

للسيد بو��+. <ع¹ <نه سبب سيكولوجي.
.i+: �ستمر يا صاح ، [� ما تقوله �آل� مث�بو�

ببيت  �لقطا�   n مسافر  +<نت   y�مر <نك   Ñلنفتر فو�نييه: 
�لنافذ-،   *] فو��  �جلميع  عيو�  تتجه  سو�   .��iلن� فيه  تشتعل 
سiكز �جلميع �نتباههم على نقطة معينة، +بوسع �جل n مثل تلك 
�للحظة <� يسحب خنجر� +يطعن شخص� +لن ير�9 <حد +هو يقو$ 

بذلك.
بو��+: هذ� صحيح. <تذّكر قضية كنت معين� ֲדا ّمتت فيها [ثا�- 
 �fيها، فإµ> ִדا. كانت هنا� >حلظة سيكولوجية< كما�f هذ9 �لنقطة

...uحلة �لطائر- بر+ميثيو� Cخال yعرفنا <� حلظة كهذ9 مّر
�ملضيفني  باستجو�4  fلك   *] نصل   �> علينا  جاÁ :4ب 

+�لركا4.
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بو��+: صحيح، +لكن [� كانت هنا� حق� مثل هذ9 �للحظة 
�لسيكولوجية، فإ� ما يترتب عليها منطقي� هو <ّ� سبب تلك �للحظة 
 Öخلا� iعلى صناعة �لتأث ��قد نتج عن �لقاتل. ال بد <نه كا� قا�

�لذ� <�¦ [* تلك �للحظة.

فو�نييه: متام�، متام�.
<نتقل   .yالستجو�با�  n كنقطة fلك  جا4: حسن�، سندّ+� 

�آل� [* �ملقعد �قم ٨، ��نياC مايكل كالنسي.
بر<يي  قائًال:  مضى   �  ،fلتلذ� من  بشي]  �السم  جا4  نطق 
فإ� هذ� �لرجل هو �ملشتَبه �ألك�؛ فمن �لسهل على كاتب قصص 
بوليسية <� يّدعي �هتمام� بسمو$ �ألفاعي فيحصل على fلك �لسم 
من عاª كيميا] غافل. +ال تنسيا <نه مّر مبقعد جيزيل n طريقه [* 

£اية �ملقصو�-، +هو �لر�كب �لوحيد �لذ� فعل fلك.
بو��+: <¢كد لك <نª ¹ <نس تلك �لنقطة يا صديقي.

كا� يتكلم بشي] من �لتوكيد، +لكنه جا4 مضى قائًال: كا� 
<ية   �+�  �iكث قريبة  منطقة  من  �ألنبو4  fلك  يستخد$   �> بوسعه 
حاجة للحظة سيكولوجية كما تسمو£ا، +كانت فرصته n �لنجا- 
�لنفخ؛ هو  <نابيب  يعر� كل شي] عن  <نه  تذّكر+�   .-iرميته كبÈ

�لذ� قاf Cلك.
بو��+: +لعل هذ9 �حلقيقة هي �ل: جتعل �ملر] يتر��.

جا4: [نه مكر خالص، +كذلك �ألمر بالنسبة ألنبو4 �لنفخ 
هو  �ألنبو4  هذ�   �] قوله  يؤكد   �> ميكن  َمن  �ليو$.   9oبر> �لذ� 
يبد+  كله  �لرجل  هذ�  +ضع   �] سنتني؟  من  �شتر�9  �لذ�  �ألنبو4 
�لكتب  يعيش على �جلرمية +على  [نسا�   �> �> ُمريب�. ال <ظن   �
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�لبوليسية ميكن <� يبقى طبيعي�، فهو يقر< كل <نو�» �لقضايا +يضع 
n �<سه <فكا��.

بو��+: +لكن من �لضر+�� بالتأكيد بالنسبة للكاتب <� تكو� 
له <فكا� n �<سه.

كا�   ٤ �قم  �ملقعد  قائًال:  �لطائر-  °طط   *] جا4  عا� 
�لفاعل  <نه  �لقتيلة. ال <ظن  <ما$ �ملر<-  �لو�قع  لر�يد�، +هو �ملقعد 
+لكننا ال نستطيع �ستبعا�9، فقد fهب [* �ملر�فق +�مبا <طلق �مية 
n <ثنا] عو�ته +من مكا� قريب متام�. �لصعوبة �لوحيد- هي <نه كا� 
سيقف مقابل َ�ُجلي �آلثا� متام� عندما يفعل fلك، +كانا سيالحظا� 

�ألمر لو حد«، فال ميكنهما [ّال مالحظته.
هز بو��+ �<سه با�تيا4 +قاC: �مبا ª تعر� كث�i من علما] 
حو��   n منهمَكني  �لعاملا�  هذ��  كا�   �] كذلك؟  <ليس  �آلثا�، 
 �> تعت�   �> -يا صديقي-  فلك  خالفية  نقطة   Cحو فعًال  يشغلهما 
<عمَيْين متام�  ني  �لشد- �يث يصبحا� <صمَّ تركيز¡ا سيكو� من 
+معز+َلني عن �لعاª �خلا�جي. [£ما سيعيشا� n تلك �للحظة قبل 
 yِيأ  ª كأنه+ �مليال�  بعد  عا$ ١٩٣٥  +يكو�  عا$،  �ال�  ·سة 

بالنسبة [ليهما!
بد� جا4 متشكك� قليًال، � قاC: حسن�، سو� ننتقل [ليهما. 

ما �لذ� تستطيع [خبا�نا به عنهما يا فو�نييه؟
�آلثا�  علما]   oبر> من  +�حد  �+بو�  ��مو�  �لسيد  فو�نييه: 

n فرنسا.
 o- ممتا�ملقصو� n موقعهما �] .�iجا4: هذ� ال يفيدنا كث
من +جهة نظر�، مقابل معقد جيزيل ع� �ملمر، +لكّن مقعديهما 
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طوًال   ªلعا� جاال  قد  <£ما  +<حسب  مقعدها.  عن  قليًال  متقدما� 
غريبة  <ماكن   n  -iكث <شيا]  فاستخرجا   yفريا� +قاما  +عرض� 
من �لعاª، +�مبا كا� من �لسهل عليهما �حلصوC على بعض سم 

�ألفاعي من مكا� ما.
فو�نييه: هذ� ممكن، نعم.

جا4: +لكنك ال تر�I 9تَمًال، <ليس كذلك؟
هّز فو�نييه �<سه مشّكك� +قاC: �لسيد �+بو� يعيش من <جل 
قدمية،  حتف  تاجر  �لسابق   n كا�  7ا.  متحمس  +هو  مهنته، 
+�لتطو�  �ال�oها�  طو�   n هو+ ناجح  � ^لى عن عمل جتا�� 
منصرفا�  كال¡ا  +�بنه  +هو  �آلثا�.  عن  للتنقيب  نفسه  Áّند  لكي 
[* عملهما قلب� +�+ح�، +يبد+ � <� من غi �ملحتَمل <� تكو� 
7ما عالقة ֲדذ9 �لقضية. [ن¹ <قوC [� هذ� غI iتَمل +ال <قوC [نه 
لتصديق  مستعد�  <صبحت  ستافيسكي  قضية  نتائج  فمنذ  مستحيل، 

<� شي].
�فع جا4 �لو�قة �ل: كا� يسجل عليها مالحظاته، +تنحنح � 
قاC: حسن�، ها هو �ملوقف �آل�. جني غر�: �الحتماC ضعيف، 
�إلمكانية معد+مة عملي�. غيل: �الحتماC ضعيف، �إلمكانية معد+مة 
بعيد متام�، �إلمكانية مشكو�   Cالحتما� :iآلنسة ك� <يض�.  عملي� 
فيها. �لليد� هو�بو��: �الحتماC جيد، �إلمكانية معد+مة عملي�. 
�لسيد بو��+: نكا� جنز$ <نه �ملجر$، فهو �لرجل �لوحيد بني �لركا4 

�لذ� يستطيع �بتكا� حلظة سيكولوجية.
<طلق جا4 ضحكة مد+ية تعليق� على نكتته �لصغi-، +�بتسم 
قائًال:  جا4  مضى   � �حليا].  من  بشي]  +فو�نييه  بتسامح  بو��+ 
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�لد�فع  كالنسي:  جيد��.  كال�ا  ��إلمكانية  �الحتما�  بر�يانت: 
�الحتما�  #�يد#:  جيد�� جد$.  ��إلمكانية  �الحتما�  فيه،  مشكو' 
�الحتما�  *�بو�:  �لسيد��  متام+.  معقولة  ��إلمكانية  /كيد،  غ0 
�حلصو�  �سيلة  حيث  من  �جيد  بالد��فع،  يتعلق  فيما  ضعيف 
للوضع  متام+  معقو�  ملّخص  هذ�  جيد@.  ��إلمكانية  �لسم،  على 
 Dجر�E FE نضطر Iآل�. سو� Iكما /عتقد، بقد# ما ميكننا /� نعر
حتقيقاR #�تينية، �سأتوF /نا كالنسي �بر�يانت /�ًال �/عرN Iخر 
�قت   U/  V مصاعب  بأية  تعثر�  فلعلهما  �مشا#يعهما،  /خبا#�ا 
مؤخر$.  عليهما  لوحظ  قد  �النزعا[   �/ �لقلق  كا�   �/ �ملاضي   V
سوI /تابع حتركاִדما خال� �لعاb �ملاضي /يض+، كما سأقوb بنفس 
dEاًال،  �لباقني  �Eا�  �ملناسب  من  �ليس  #�يد#.  عن   Rلتحريا�
��لسيد  عنهم،   Rملعلوما� gمع   �/ �يلسو�  من  سنطلب  لذلك 

فو#نييه سيتوF /مر �لسيدين *�بو�.
 iبأن ثقة  على  كن  �قا�:  #/سه  �لفرنسي  �ألمن  #جل  هّز 
سأتوp Fلك؛ سوI /عو* FE با#يس هذn �لليلة، �#مبا كا� هنا' 
 qحتر/ Iسو iليس خا*مة جيزيل. كما /نE ما ميكن �ستخر�جه من
/ين   Iنعر  �/ لنا  �ملفيد  من  فسيكو�  تامة حتركاR جيزيل،  بدقة 
مرتني،   �/ مر@  لوبينيه   FE /rا pهبت  /علُم  �لصيف.  كانت خال� 
�ميكننا �حلصو� على بعض �ملعلوماR �خلاصة باتصاالִדا ببعض 

�ألشخاy. نعم، /مامنا �لكث0 مما ينبغي عمله.
�نظر �الثنا� FE بو�#� �لذU كا� منشغًال يفّكر، �سأله جا}: 

هل ستساعدنا يا سيد بو�#�؟
مر�فقة   *ّ�/  iن/ /ظن  نعم،  �قا�:  جلسته   V بو�#�  �عتد� 

�لسيد فو#نييه FE با#يس.
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فأجابه �لرجل: يسعدf Çلك.
�لذ�  ما   :C[تسا> [ن¹   :Cقا+  Cبفضو بو��+   *] جا4  نظر 
تسعى [ليه؟ لقد كنت صامت� متام� طَو�C مد�+التنا n �لقضية، فهل 

لديك <� من <فكا�� �لصغi- تلك؟
صعب�   Cيز� ما  �لطريق  +لكن  بالفعل،  بعضها  لد�  بو��+: 

جد�.
جا4: �عنا نسمع شيئ� من <فكا��.

بو��+: �ملكا� �لذ� ُعثر فيه على <نبو4 �لنفخ هو <حد �ألشيا] 
�ل: تقلق¹.

جا4: هذ� طبيعي؛ فقد كا� هذ� يو�� بك!
هّز بو��+ �<سه بالنفي +قاC: ال <قصد fلك؛ ال يقلق¹ <نه كا� 

مرمي� حتت مقعد�، بل [� ما يقلق¹ هو �مُيه حتت <� مقعد.
جا4: <نا ال <�¦ شيئ� f nلك، فقد �ضطر �لفاعل -بغّض 
�لنظر عن هويته- [* [خفا] هذ� �ألنبوn 4 مكا� ما، فليس بوسعه 

حتّمل ¬اoفة �كتشافه معه.
عندما  صديقي-  -يا  الحظت  �مبا  +لكن  بالتأكيد،  بو��+: 
فتشَت �لطائر- <نه، +�غم <� �لنو�فذ ال ُتفَتح، [ّال <ّ� o nجا\ كل 
بإ���-  +تغلق  تفتح   �> �ل: ميكن  �لد�ئرية  �لثقو4  من  نافذ- عد�� 
صفيحة oجاجية ألغر�Ñ �لتهوية، +هذ9 �لثقو4 مّتسعة متام� لينفذ 
<نبو4 �لنفخ هذ� منها. فأية +سيلة للتخلص من �ألنبو4 تكو� <سهل 
من هذ9؟ سو� يقع �ألنبو4 على �أل�Ñ �لو�سعة حتت �لطائر- +ال 

ُيحتَمل <بد� <� يتم �لعثو� عليه n <� +قت.
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جا4: ميكن¹ <� <جد �عتر�ض� على هذ� �لتحليل. لقد كا� 
�لقاتل خائف� من <� ير�9 <حد عندما يدفع <نبو4 �لنفخ n �لثقب، 

فرمبا يالحظه <حد �ملسافرين.
بو��+: <� <نه ª يكن خائف� <� ير�9 <حد حني +ضع <نبو4 
ير�9 <حد +هو   �> �لقاتل، لكنه خا�  �لسهم  �لنفخ n فمه +�َشق 

يدفع �ألنبو4 من ثقب �لنافذ-؟!
جا4: <عتر� بأ� هذ� يبد+ سخيف�، +لكن هذ� ما حصل. لقد 
<خفى <نبو4 �لنفخ فعًال خلف مسند <حد �ملقاعد، +ال نستطيع <� 

ننكر fلك.
هذ�  لك  يوحي  بفضوC: هل  فو�نييه  بو��+، +سأله  Á ªبه 

بأية فكر-؟
 yما$ تأمال> Cنه يفسح �ملجا] :C<سه مو�فق� +قا�+ �بو� Îح

عميقة.
 ª :+ �ملح�- �ل�بو� Cعّد ،iركة من <صابعه، +بال تفك�+
ُتستخَد$، +كانت يد جا4 �لعصبية قد +ضعتها بطريقة غi مرتبة. � 
�فع قبعته �د- +قاC: باملناسبة، <لديك تلك �لقائمة �لتفصيلية لكل 

مقتنياy +حو�ئج �ملسافرين �ل: طلبت منك [حضا�ها �؟
*   *   *
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�لفصل �لثامن
�لقائمة

قاC جا4: <نا �جل <حافظ على كلم:.
 L��+> منها ¬موعة  فأخر\  جيبه   n 9يد  u�+ � ضحك 
مطوية +قاC: هاَكها، كل شي] هنا ح¾ <صغر �لتفاصيل. +سأعتر� 
تنتهي من  به عندما  �لفضوC، +سأخ��   iيث فيها شيئ� +�حد�  بأّ� 

.yقر�]- �ملعلوما
منه  �قتر4  فيما  يقر<،  �لطا+لة +بد<  �أل+��L على  بو��+  فتح 

فو�نييه ليتابع �أل+��L من فوL كتفه.
جيمس ��يد�

�جليو4: منديل كّتاI ،Çفظة نقو�، سبعة جنيهاy، ثال« 
�لشريك جو�\ [ي�ما� يأمل فيها "<�  بطاقاy تعريف، �سالة من 
�لقرÑ قد ّمتت بنجا¥ +[ّال فسنكو� n موقف   yتكو� مفا+ضا
مو��  بتوقيع   [��� +½ط  �خيص   L�+ على  �سالة  صعب"، 
تضر4 موعد� n تر+كا�ير+ n �لليلة �لتالية، علبة سجائر فضية، 
 -iعلبة ثقا4، قلم ح�، ¬موعة من �ملفاتيح، نقو� معدنية صغ

فرنسية +[نكليزية.
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 yبصفقا �ملتعلقة   L��+أل� من  ¬موعة  �ليد+ية:  �حلقيبة 
[µنت، نسخة من كتا4 >فنجا� بال قاعد-< (+هو Iظو� n هذ� 

�لبلد)، علبة حتتو� على عالجاy �لزكا$ �لفو�ية.
�لدكتو� بر�يانت

�جليو4: منديال�، Iفظة نقو� حتو� عشرين جنيه� +٥٠٠ 
فرنك فرنسي، نقو� معدنية فرنسية +[نكليزية، �فتر مو�عيد، علبة 

سجائر، قّد�حة، قلم ح�، ¬موعة مفاتيح.
�مل �لة فلوy +حقيبتها. +�مل كتا4 >مذكر�y بينفينيتو 

.>�fأل� Ñسيلي¹< +كتا4 ><مر�
نو�ما� غيل 

جنيه  على  حتتو�  نقو�  Iفظة  حرير�،  منديل  �جليو4: 
 y+�حد +٦٠٠ فرنك فرنسي، نقو� معدنية متفرقة، بطاقا �نكليز]
تعريف بشركتني فرنسيتني تصنعا� <�+�y طب �ألسنا�، علبة ثقا4 
فا�غة، قّد�حة فضية، غليو� من خشب �خللنج، كيس تبغ مطاطي، 

مفتا¥.
�حلقيبة �ليد+ية: معطف كّتاÇ <بيض، مر�تا <سنا� صغiتا�، 

لفائف قطن لألسنا�، ¬الy متنوعة.
��مو� �+بو�

 y١٠٠٠ فرنك +عشر- جنيها �فظة نقو� حتوI :4جليو�
[نكليزية، نظا�- I nفظتها، نقو� معدنية فرنسية، منديل قط¹، 

علبة سجائر، علبة ثقا4، نّكاشة <سنا�.
�جلمعية   n ملقتَرحة� للمحاضر-  �ليد+ية: °طوطة  �حلقيبة 
 yُسوما�قتا� عليهما �، +�آلسيوية �مللكية، نشرتا� <ملانيتا� لآلثا�

اجاثا كريستي & كتاب رواية مكتبة الرمحي أحمد
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<+�ٍ� خزفية ُ�µت على َعَجل، <نابيب فا�غة عليها نقوÀ (+قيل 
[£ا �ألنابيب �ل: ُتصَنع منها �ملز�مi �لكر�ية)، صينية صغi- عليها 

نقوÀ على شكل سالC، تسع صو� متفرقة كلها أل+�� خزفية.
جا� �+بو�

�جليوI :4فظة نقو� حتتو� على ·سة جنيهاy [نكليزية 
+٣٠٠ فرنك، علبة سجائر، َمبسم سجائر من �لعا\، قّد�حة، قلم 
 yباملالحظا ملي]   iصغ  yمالحظا �فتر   ،Öصا� قلما  ح�، 
 C+ينر يدعو9 فيها لتنا�سالة باللغة �إلنكليزية من �لسيد ما�لسريعة، �

�لغد�] n مطعم قر4 شا�» توتنها$ كو�y، نقو� معدنية فرنسية.
��نياC كالنسي

�جليو4: منديل ملطخ باحل�، قلم ح� يسّر4ُ ح��، Iفظة 
<�بعة جنيهاy +١٠٠ فرنك، ثال« ُقصاصاy من صحف  حتو� 
تتحد« عن جر�ئم حدثت مؤخر� [حد�ها تسميم بالز�نيخ +�الثنتا� 
�ألخريا� حوC �الختالu، �سالتا� من +كال] عقا� حتتويا� على 
تفاصيل <مال� �يفية، �فتر مو�عيد، <�بعة <قال$ �صاÖ، مطو�-، 
 yكلما لعبة  �سالة،  مدفوعة،   iغ  iفو�ت +<�بع   yصوال+ ثالثة 
 yمن صحيفة �لتاميز، �فتر مالحظا -fلولة مأخوI متقاطعة نصف
+فرنسية  [يطالية  معدنية  نقو�  قصصية،   yحبكا مشا�يع  فيه 
نابو�، ¬موعة   n مستلمة   Lفند فاتو�-  +[نكليزية،  +سويسرية 

ضخمة من �ملفاتيح.
 n لكتا4 >جرمية قتل yمالحظا -� n جيو4 �ملعطف: ُمسوَّ
فيز+فيوu<، كتا4 >بر��شو<، كر- غولف، o+\ جو��4، فرشا- 

<سنا�، فاتو�- فندL مستلمة n با�يس.
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iآلنسة ك�
للسجائر <حد¡ا عاجي  �لزينة: <¿ر شفا9، مبسما�  حقيبة 
+�آلخر من حجر �لَيْشم، كعكة، علبة سجائر، علبة ُثقا4، منديل، 

جنيها� [نكليزيا�، نقو� معدنية، خطا4 �عتما�، مفاتيح.
تقليم   y�+�>  ،Ðمشا> فر�شي،  قو��ير،  �ليد+ية:  �حلقيبة 
�ألظافر، حقيبة ¿ا$ صغi- فيها فرشا- <سنا� +[سفنجة +معجو� 
�لعائلة  من  �سائل  ·س  مقصا�،  صابونة،  �ألسنا�،  تنظيف 

.C- لكلبني من نو» سبينا�+�يتا�، صو�نكلتر�، ] n [ألصدقا�+
حتمل معها ¬لة �لتدبi �مل�Ú �جليد.

�آلنسة غر�
�حلقيبة �ليد+ية: <¿ر شفا9، <¿ر خد+�، كعكة، مفتاحا�، 
قلم �صاÖ، علبة سجائر، ِمْبسم سجائر، علبة ثقا4، منديال�، 
>�ُجلَمل  بعنو��   iصغ كتا4  لوبينيه،   n مدفوعة   Lفند فاتو�- 
فرنسية  معدنية  نقو�  فرنك،  مئة  فيها  نقو�  Iفظة  �لفرنسية<، 

.yينو بقيمة ·سة فرنكاoنكليزية، فيشة كا]+
لبا�يس،  بريدية   yبطاقا ست  �لسفر:  معطف  جيو4   n

منديال� ++شا¥ حرير�، �سالة بتوقيع غال�يس، <نبوبة <س�ين.
�لليد� هو�بو��

حقيبة �لزينة: نوعا� من <¿ر �لشفا9، <¿ر خد+�، كعكة، 
 ،yجنيها ستة  فرنك،  <لف  فئة  من  نقدية   L��+> ثال«  منديل، 
نقو� معدنية فرنسية، خامت <ملاu، ·سة طو�بع فرنسية، مبسما� 

للسجائر، قّد�حة مع علبتها.
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�حلقيبة �ليد+ية: ُعّد- oينة كاملة، عد- تقليم <ظافر فاخر- من 
�لذهب، قا�+�- صغi- كتب عليها باحل�: بو��- �لبو�يك.

*   *   *
عندما +صل بو��+ [* £اية �لقائمة +ضع جا4 [صبعه على 
�خر بند n �لقائمة قائًال: كا� fكا] من صاحبنا. لقد عر� بأ� هذ9 
�لقا�+�- ال تنسجم مع بقية �ملوجو��y، <ع¹ بو��- �لبو�يك. يا 
[7ي؛ لقد كا� �ملسحوL �ألبيض n تلك �لقا�+�- هو �لكوكائني!

�تسعت عينا بو��+ � هّز �<سه ببط].
جا4: �مبا ال يكو� لذلك عالقة قوية بقضيتنا، +لكنك تعر� 
 «��� لديها  يكو�  ال  �لكوكائني  على  مدمنة  �مر<-   �> شك-  -بال 
<خالقي كبi. +لك¹ <شك �غم fلك n �متالكها �لشجاعة �لكافية 
للقيا$ مبثل هذ9 �جلرمية بنجا¥، +بصر�حة ال <ظن <£ا كا� ميكن 

<� تقو$ ֲדا، فاألمر كله عسi بعض �لشي].
�ع بو��+ �أل+��L �ملطبوعة �ملنثو�- +<عا� قر�]ִדا كلها من 
جديد، � +ضعها ثانية +هو يتنهد +قاC: ظاهري� تشi �ألمو� -كما 
يبد+ بوضو¥- [* قيا$ شخص +�حد با�تكا4 �جلرمية، +مع fلك 

فال <فهم ملا�f <+ كيف!
فكر- عن  كّونت  قد  <نك  تّدعي  هل   :Cقا+ [ليه  حدL جا4 

�لفاعل بقر�]تك هذ9 �أل+��L؟
بو��+: <ظن fلك.

فو�نييه  يعطي  بإمعا� +هو  يقر¢ها   ¥��+ L��+أل� <خذ جا4 
 *] Lلطا+لة +حّد� ينتهي منها، � ضر4 �أل+��L على  كل +�قة 
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بو��+ قائًال: هل تسخر م¹ يا سيد بو��+؟
- ال، ال، ما هذ9 �لفكر-؟

بو��+:  فسأله  �لطا+لة،  على   L��+أل� بد+�9  �لفرنسي  +ضع 
+ما�f عنك يا فو�نييه؟

هّز فو�نييه �<سه +قاC: قد <كو� غبي�، +لكن¹ ال <�¦ <� هذ9 
�لقائمة تتقد$ بنا كث�i [* �ألما$.

بو��+: نعم، [�f <ُِخذy مبفر�ها. +لكن [� �بطتها مع بعض 
مالمح �لقضية <ال تر¦ شيئ�؟

- حسن�، قد <كو� °طئ�، °طئ� متام�.
جا4: حسن�، <ِحتْفنا بنظريتك، فأنا مهتم بسماعها.

هّز بو��+ �<سه +قاC: ال، فهي ¬ر� نظرية كما قلت. كنت 
�مل <� <عثر على شي] معني n تلك �لقائمة +قد عثرy عليه. [نه 
هنا +لكنه يشi [* �الجتا9 �خلطأ؛ �لدليل �لصحيح لد¦ �لشخص 
 Cيز ª iٌلنقو$ به، +هنا� حق� كث iخلطأ! +هذ� يع¹ <� <مامنا �لكث�
غامض� بالنسبة �. [ن¹ ال <ستطيع �¢ية طريقي، حقائق قليلة فقط 
نفسها n منط f� معÎ. <ال جتد��  <مامي +ترتب   oل: ت�� هي 
�ألمر هكذ�؟ <�¦ <نكما ال تو�فقان¹. ليعمل كل +�حد على فكرته 

[�f، ليس لدّ� <� شي] مؤكد، ¬ر� شك ما.
 n  uا·> ضر4  سو¦  ليس  كالمك   �> <ظن  جا4:   Cقا
<سد�u. � £ض قائًال: حسن�، يكفي ما فعلنا9 �ليو$. سأتو* <نا 
جانب لند� n �لقضية، +<نت تعو� [* با�يس يا فو�نييه. +ما�f عن 

�لسيد بو��+؟
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بو��+: ما oلت <متÎ مر�فقة �لسيد فو�نييه [* با�يس، �آل� 
<كثر من <� +قت مضى.

نو»  <عر�   �> فقط  بو��  <� +قت مضى؟  من  <كثر  جا4: 
�لÚ+- �ل: n �ماغك.

بو��+: �لÚ+-؟ هذ� ليس ظريف�!
ليلة  لك   Îمت> له:   Cقا+ بو��+ �فا+-  �لسيد  فو�نييه  صافح 
سعيد-، مع شكر� �لبالغ على حسن ضيافتك. سنلتقي n كر+يد+� 

صبا¥ �لغد [�f؟
بو��+: متام�، [* �للقا] غد�.

فو�نييه: �عنا نأمل <� ال يقتلنا <حد n <ثنا] �لرحلة.
+غا�� �ملحققا�.

*   *   *
لبث بو��+ برهًة +كأنه n حلم، � £ض +�فع �يع �لبقايا 

+�ثا� �لفوضى +<فرÝ صحو� �لسجائر +عّدC +ضع �لكر�سي.
fهب [* طا+لة جانبية فأخذ نسخة من ¬لة >سكيتش< +قّلب 
�لصفحة:  عنو��  كا�  عنها.  يبحث  �ل:  �لصفحة  ح¾   yلصفحا�
 *] نظر  لوبينيه<.   n با��كال+  �ميوند  +�لسيد  هو�بو��  >�لليد� 
<f�عهما  تشابكت  �لبحر +قد  �الثنني يضحكا� على شاطئ  صو�- 
هذ9  ضو]  على  شيئ�  يفعل   �> �ملر]  �ستطا»  �مبا  عجب�!   :Cقا+

�ملؤشر�y. نعم، هذ� ممكن.
*   *   *
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�لفصل �لتاسع
[ليس غر�ندييه

�لذ� �فع  ��ئع� متام� [* �حلد  �لتا�  �ليو$   n لطقس� كا� 
<فضل  على  كانت  معدته  بأ�  �العتر��   *] بو��+   Cكيوiه ح¾ 
[ّال  �لتاسعة  �لساعة  حاC. كا� �الثنا� يسافر�� هذ9 �ملر- n �حلة 
�بع� [* با�يس، +كا� n مقصو�- �لطائر- سبعة مسافرين <+ Íانية 
باإلضافة [* بو��+ +فو�نييه، +قد �ستغل �ملحقق �لفرنسي �لرحلَة 
ليقو$ ببعض �لتجا�4، حيث <خر\ من جيبه قطعة صغi- من عو� 
 n لرحلة +هو يوجهها� Cخال yفعها [* شفتيه ثال« مر��+ ���خيز
كل مر- �جتاه� معين�. فعل fلك مر- +هو ينح¹ حو�o C+ية مقعد9، 
من  عائد�  كا�  عندما  +مر-  جانب�،  �<سه  ميّد  +هو  <خر¦  +مر- 
�ملر�فق. +n كل مناسبة كانت عينا9 تقعا� على ��كب <+ �خر ينظر 
[ليه بدهشة كبn+ ،-i �ملر- �ألخi- بدy كل عني n �ملقصو�- 

+كأ£ا مثبَّتة عليه.
�¢يته   �iكث تبهجه   ª+ ُمحَبط�،  مقعد9   n فو�نييه   Lغر
+لكنك  صديقي؟  يا  مستمتع  <<نت   :Cقا �لظاهر.  بو��+  الستمتا» 

تو�فق¹ على ضر+�- [جر�] �لتجا�4، <ليس كذلك؟
بتعمقك، فليس <فضل من  بالتأكيد. بل [ن¹ معجب حق�   -
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متثيل �ألمر عيان�. [نك تلعب �+� �لقاتل مع <نبو4 �لنفخ، +�لنتيجة 
+�ضحة متام�: �جلميع شاهد+�!

- ليس �جلميع.
- �مبا ليس �جلميع مبعÎ من �ملعاÇ، ففي كل مناسبة يوجد 
شخص ال ير¦، +لكن هذ� ليس كافي� للقاتل �لناجح، [f ينبغي <� 

يكو� متأكد� [* حد بعيد بأ� <حد� ال ير�9.
- +هذ� مستحيل n �لظر+� �لعا�ية؛ +لذلك فإن¹ <متسك 
بنظري: �لقائلة بأنه ال بد من +جو� ظر+� �ستثنائية غريبة... �للحظة 
�لسيكولوجية  ! كانت هنا� بالتأكيد حلظة سيكولوجية ترّكز فيها �نتبا9 

�آلخرين �يع� على موضو» �خر ملد- طويلة نسبي�.
عن  �قيقة   yحتريا بإجر�]  جا4  �ملحقق  صديقنا  سيقو$   -

تلك �لنقطة.
- <ال تو�فق¹ يا سيد بو��+؟

<نه كا�  <+�فقك على  [ن¹  ببط]:   Cقا بو��+ حلظة، �  ترّ�� 
َيَر   ª حد�> �> بد من سبب سيكولوجي ي��  <نه ال  هنا�... على 
�لقاتل، +لكن <فكا�� جتر� n مسا� °تلف قليًال عن مسا��. <نا 
<شعر بأ� �حلقائق �لعينية +حَدها قد تكو� خا�عة n هذ� �لقضية. 
<غمض عينيك يا صديقي بدًال من فتحهما على �خر¡ا، �ستعمل 
 n -iلصغ� �لرما�ية  �لعقل ال عني �جلسد، �» تلك �خلاليا  عني 

�لدماÝ تعمل؛ �تر� لتلك �خلاليا <� ُترَيك ما حد« بالفعل.
حّدL فو�نييه [ليه بفضوC +قاC: [ن¹ ال <فهمك يا سيد بو��+.

- fلك ألنك تب¹ �ستنتاجاتك على <شيا] �<يَتها، +ال شي] 
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ميكن <� يكو� <كثر تضليًال من �ملالحظة.
هّز فو�نييه �<سه ثانية +مّد يديه قائًال: [ن¹ <ستسلم، فأنا ال 

<ستطيع فهم ما تعنيه!
أل+هامي،  باًال  تلقي  ال   �> على   +iج صديقنا  سيحّثك   -
مقعد  على   uجللو� فإ�  +متحرك�،  يقظ�  كن  لك:   Cيقو +سو� 
كلب�   �]  Cقو> +لكن¹  oماُنه.   yفا  oعجو طريقة  هي  [منا  +�لتأمل 
[* �حلد  �لطريد-  ��ئحة  متلهف� على  يكو�  ما  عا�-  متحمس�  شاب� 
�لذ� Áعله يتجا+oها �+� �لشعو� ֲדا، +من <جل مثل هذ� �لكلب 
ُ+ضع �ختبا� µكة �لرنكة �حلمر�] �ل: توضع لتضليل �لكال4 عند 

�لتمرين. حسن�، ها قد <عطيتك [شا�- +تلميح� ممتا�o هنا.
� �ستند بو��+ [* �خللف +<غمض عينيه، +قد كا� من شأ� 
 n لك <� يوحي بأنه سيفكر، +لكن �ألمر �ألكيد متام� هو <نه غّطf

نو$ سريع بعد ·س �قائق!
*   *   *

 n قم ٣� CÚيس [* �مل�+صو7ما [* با �هب �لرجال� فوf
شا�» جولييت، +هو شا�» يقع على �جلانب �جلنوl لنهر �لسني، 

+ª يكن fلك �ملCÚ متميز� من سائر �ملناCo بأ� شي].
<�خلهما بّو�4ٌ عجوo قّد$ لفو�نييه حتية جافية +قا�f] :C فها 
هم �جاC �لشرطة يعو�+� مر- <خر¦! ال شي] سو¦ �ملتاعب. [� 

هذ� سيجلب �لسمعة �لسيئة [* هذ� �لبيت. 
� عا� [* غرفته متذمر�، فقاC فو�نييه: سنذهب [* مكتب 

.C+لطابق �أل� n جيزيل، [نه
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 Cجا� �> يتحد« شا�ح�  كا�  فيما  مفتاح�  +<خر\ من جيبه 
�لشرطة �لفرنسية قد قامو� �حتياط� بَقْفل +ختم �لبا4 �نتظا�� لنتائج 
�الستجو�4 �إلنكليز�، � <كمل قائًال: +لكن ال يبد+ <� n هذ� 

�ملCÚ ما ينفعنا.
مد�$  مكتب  كا�  �خال.   � +فتحه،  �لبا4  عن  �خلتم   C�o>
 n �لقدمي  �لنو»  من  خزنة  فيها  �لتهوية  قليلة   -iصغ شقة  جيزيل 
[حد¦ �لز+�يا، +مكتب عملي �ملظهر +بضعة مقاعد ��يئة �لتنجيد. 

كانت �لنافذ- �لوحيد- متسخة، +بد� <£ا �مبا ª ُتفتح من قبل.
هل  قائًال:  �ملكا�   n نظر9  يقلب  +هو  كتفيه  فو�نييه  �فع 

.Lيت؟ ال شي] على �إلطال>�
بو��+ [* خلف �ملكتب +جلس على كرسيه +نظر [*   ���
فو�نييه من +��ئه، � مر� يد9 برفق على �لسطح �خلش  للمكتب، � 

مر�ها على سطحه �لد�خلي من �ألسفل +قاC: يوجد جرu هنا.
- نعم، +هو يرّ� عند �لبّو�n 4 �ألسفل.

مشاكسني  <صبحو�  �مبا  �ملد�$  فزبائن  fكي،   Ðحتيا�  ،9�  -
<حيان�.

قرطاسية   y�+�> فيهما  +كانت  ��جني،   +> ُ�ْ�ج�  فتح   �
�لد�\   n يكن   ª +لكن   ،Öصا�+ ح�  +<قال$  تقومي  +مفكر- 

<+��L +ما من شي] f� طبيعة شخصية خاصة.
لن   :Cقا  �  yملحتويا� هذ9  على  َعْجلى  نظر-  بو��+  <لقى 
فيه  كا�  فلو  <خر¦،  مر-  بدقة  �ملكا�  +<فّتش  يا صديقي  <oعجك 

شي] لكنَت قد +جدَته، <نا +�ثق من fلك.
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� نظر [* �خلزنة +قاC: ليست من �لنو» عا� �لكفا]-، <ليس 
كذلك؟

فو�نييه: [£ا من طر�o قدمي بعض �لشي].
- هل كانت فا�غة؟

- نعم، تلك �خلا�مة �للعينة �ّمرy كل شي].
- �9، نعم، �خلا�مة... �خلا�مة �ملؤَمتنة! Áب <� نر�ها. هذ9 
�لغرفة ليس فيها ما ينفعنا كما قلُت، +لكن fلك له مغز�9، <ال تعتقد 

fلك؟
- ما �لذ� تعنيه بقولك >مغز�9< يا سيد بو��+؟

- <ع¹ <نه ليس n هذ9 �لغرفة <ية مسحة شخصية، +<نا <جد 
fلك مث�i لالهتما$.

<حاسيس   y�f �مر<-  تكن   ª [£ا  Èفا]:  فو�نييه  <جابه 
+مشاعر.

�خلا�مة  هذ9  �خلا�مة،  هذ9  لنقابل  هيا،  قائًال:  بو��+  £ض 
.�iملؤَمتنة كث�

*   *   *
كانت [ليس غر�ندييه �مر<- قصi- بدينة n منتصف عمرها، 
بسرعة من +جه  �نتقلنا  متو�� +عينني صغiتني حا�تني  y�f +جه 

فو�نييه [* +جه صاحبه � عا�تا ثانية [* +جه فو�نييه.
قاC فو�نييه: تفضلي باجللوu يا �نسة غر�ندييه.

[ليس: شكر� يا سيد�.
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جلست ֲדد+] +�باطة جأÀ، فسأ7ا فو�نييه: لقد عدنا �ليو$ 
(�لسيد بو��+ +<نا) من لند�، +قد مت �لتحقيق n +فا- مد�$ جيزيل 

مت. باألمس +ليس Íة شك بأ� �لسيد- قد ُسمِّ
هّزy �ملر<- �لفرنسية �<سها بوقا� +قالت: [� ما تقوله فظيع يا 

سيد�. �لسيد- ُسّممت؟! من كا� ميكن <� �لم بشي] كهذ�؟
فو�نييه: �مبا كا� هذ� هو �لسؤ�C �لذ� تستطيعني مساعدتنا 

لإلجابة عنه يا �نسة.
<ستطيعه  ما  كل  بالطبع  سأفعل  سيد�،  يا  بالتأكيد  [ليس: 

.Lملساعد- �لشرطة. +لكن¹ ال <عر� شيئ�، ال شي] على �إلطال
<عد�]،  7ا  كا�  �لسيد-  بأ�  تعرفني  [نك  فو�نييه �ّد-:   Cقا

<ليس كذلك؟
- هذ� ليس صحيح�. +ملا�f يكو� للسيد- <عد�]؟

مهنة   �] غر�ندييه،  �نسة  يا  هيا  هيا،  Èفا]:  فو�نييه  <جاֲדا 
.y9 +�ملنّغصا�من �ملكا iعلى كث �تنطو Cألمو�� Ñقر�]

.�iيكونو� <حيان� متعقلني كث ª -بائن �لسيدo �> صحيح -
- كانو� يثi+� لغط� كث�i، �9؟ كانو� يهد�+£ا؟

 n <سها بالنفي +قالت: ال، ال، [نك °طئ�خلا�مة � yهّز
هذ�. ª يكونو� هم َمن يهد�. كانو� يئِّنو�، كانو� َيْشكو� +يتذمر+�، 

كانو� �تّجو� بأ£م ال يستطيعو� �لدفع، هذ� كله صحيح.
كا� n صوִדا �حتقا� +�ضح متام�، فتدخل بو��+ قائًال: �مبا 

ª يستطيعو� <� يدفعو� <حيان� يا �نسة؟
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هذ9  �مبا،  +قالت:  بالمباال-  كتَفيها  غر�ندييه  [ليس   yهّز
مشكلتهم! لكنهم كانو� يدفعو� n �لنهاية عا�ً-.

�لرضا n هذ9 �ملر-، فسأ7ا  كا� n صوִדا قد� معني من 
فو�نييه: هل كانت مد�$ جيزيل �مر<- قاسية؟

.-� [ليس: كانت قسوִדا م�َّ
- <ال تشعرين بالشفقة على �لضحايا؟

تفهم  ال  [نك  �لضحايا!  �لضحايا،  ص�:  بنفا�  [ليس  قالت 
تعيش   �>+ �لديو�   n نفسك  Lُتغر  �> �لضر+�ّ�  <ِمَن  �ملوضو». 
بأكثر مما تسمح به [مكانياتك، � تركض لتستدين، � تتوقع بعد 
fلك <� حتتفظ بالنقو� كهدية؟ [� هذ� ليس معقوًال! لقد كانت مد�$ 
جيزيل �+م� عا�لة +منصفة. كانت ُتقرÑ +تتوقع �لسد��، هذ� هو 
�إلنصا�. +هي شخصي� ª تكن حتّمل نفسها <ية �يو�، فقد كانت 
مطلق�  �د«   ª+ �فعه،  عليها  يستحق  ما  كل  بأمانة  �+م�  تدفع 
جيزيل  مد�$  بأ�   Cتقو +عندما  �+� سد��.  معلَّقة   iَفو�ت <بقت   �>
كانت �مر<- قاسية فإ� هذ� ليس صحيح�؛ لقد كانت سيد- لطيفة، 
كانت تت�» جلمعية <خو�y �لفقi �خلiية كلما جا¢+� [ليها +كانت 
جو�\  o+جة  مرضت  +عندما  �خلiية،   yللمؤسسا نقو��  تعطي 
�لبّو�4 فإ� مد�$ جيزيل هي �ل: �فعت مصا�يف fهاֲדا [* <حد 

مستشفياy �لريف.
تفهم  ال  [نك   :y�كر  � غضب�،  +جهها  تو��  +قد  توقفت 

.Lلوضع +ال تفهم مد�$ جيزيل على �إلطال�
�نتظر فو�نييه حلظة ح¾ يتالشى غضبها � قاC: لقد قلِت بأ� 
oبائن مد�$ جيزيل كانو� يتمكنو� من �لدفع n �لنهاية. هل كنت على 
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���ية بالوسائل �ل: �ستخدَمتها �ملد�$ لتج�هم على �لدفع؟
<عر�  ال  سيد�،  يا  <عر�  ال  +قالت:  كتفيها  [ليس   yهّز

شيئ�.
- كنت تعرفني ما يكفي أل� حترقي <+��L �ملد�$؟

- كنت <نّفذ تعليماִדا، فقد <+صت¹ بأ� <تلف <+��L عملها [� 
حد« 7ا <� حا�« <+ مرضت +ماتت n مكا� بعيد عن +طنها.

سأ7ا بو��+: �أل+��L �ل: كانت n �خلزنة حتت؟
- نعم، <+��L عملها.

بو��+: +قد كانت تلك �أل+��n L �خلزنة حتت؟
توّ�� خد� [ليس من [صر��9 +قالت: كنت <طيع <+�مر �ملد�$.

 n تكن ª L��+لك، +لكن �ألf عر�> :C+ +قا�بتسم بو��
�خلزنة، <ليس كذلك؟ فتلك �خلزنة من طر�o عتيق جد�، +<� ف¾ 
هاٍ+ يستطيع <� يفتحها. لقد كانت �أل+��L °بَّأ- n مكا� �خر، 

�مبا كانت n غرفة نو$ �ملد�$؟
كانت  صحيح.  هذ�  نعم،  <جابت:   � حلظة  [ليس  صمتت 
�أل+��I Lفوظة n �خلزنة،  بأ�  �لزبائن  <ما$  تّدعي �+م�  �ملد�$ 
+لكن �خلزنة كانت للتضليل فقط n �لو�قع. كا� كل شي] n غرفة 

�لسيد-.
بو��+: هل لك <� ترينا �ملخبأ؟

£ضت [ليس +تبعها �لرجال�. كانت غرفة �لنو$ +�سعة +لكنها 
��خلها  �لتحر�  يصعب  �يث  �ملزخَر�  �لضخم  باألثا«  ممتلئة 
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 .oلطر�� قدمي  ضخم  ثيا4   L+صند �لز+�يا  <حد   n +كا�  �ّرية، 
 n+ ،oلطر�� قدمي  ثوب� صوفي�  منه  +<خرجت  غطا]9  [ليس  �فعت 
��خل �لثو4 كا� جيب عميق. قالت: كانت �أل+��n L هذ� �جليب 

يا سيد�، كانت Iفوظة n ظر� ضخم °تو$.
عندما  هذ�  من  شيئ�   � تذكر�   ª <نت  �ّد-:  فو�نييه   Cقا

حققت معك قبل ثالثة <يا$.
 Ñ، فقد سألت¹ <ين هي �لوثائق �ل: ُيفتَر�عفو� يا سيد -
<£ا n �خلزنة، +قد <خ�تك <ن¹ <حرقتها، +كا� fلك صحيح�. 

+ª َيبُد مهّم� <ين كانت حتفظ تلك �لوثائق بالضبط.
عد$  ينبغي  كا�  �لوثائق  تلك   �> تد�كني  [نك  صحيح.   -

[حر�قها يا �نسة غر�ندييه؟
قالت [ليس بعنا] +جتّهم: لقد <طعت <+�مر �لسيد-.

قاC 7ا فو�نييه +هو �ا+C ִדدئة �ألجو�]: <عر� <نك تصرفت 
¬تهد- n �لقيا$ بأفضل شي] ممكن. <�يد� �آل� <� تستمعي [ّ� 
جيد� يا �نسة: لقد ُقتلت مد�$ جيزيل، +�مبا تكو� قد ُقتلت على 
يد شخص <+ <شخاÖ ّممن حتتفظ عنهم مبعلوماy مؤfية، +تلك 
يا  سؤ�ًال  سأسألك  <حرقتِها.  �ل:   L��+أل�  n كانت   yملعلوما�
 n مبا، بل [نه من �ملمكن� :iنسة، +ال جتي  بسرعة بل بعد تفك�
�<يي +�ملفهو$ متام�، <� تكوÇ قد تصّفحت تلك �أل+��L قبل <� 
ه [ليك <� لو$  تشعلي فيها �لنا�، فإ� كا� fلك ما حصل فلن يوجَّ
على فعل fلك، بل على �لعكس، فكل معلومة حصلِت عليها قد 
تكو� y�f نفع عظيم للشرطة +قد يكو� 7ا <ثر ملموn u تقدمي 
�لقاتل للعد�لة. +لذلك يا �نس: ال ^اn من �إلجابة بصدL: هل 
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<لقيت نظر- على �أل+��L قبل حرقها؟
�ألما$   *] Èسمها  �Ïنت   � عميق�،  نفس�  [ليس  سحبت 
+قالت بتأكيد +جز$: ال يا سيد�، ª <نظر [* <� شي] +ª <قر< <� 

شي]، بل <حرقت �لظر� �+� <� <فّك ختمه.
*   *    *
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�لفصل �لعاشر
�لدفتر �ألسو� �لصغير

حدL فو�نييه [* �ملر<- بشّد- لبضع حلظاy، +عندما �قتنع 
بأ£ا تقوC �حلقيقة ��� ملّوح� بإشا�- خيبة +قاC: يا للخسا�-! لقد 

تصرفِت بشر� يا �نسة، +لكنها خسا�- مع fلك.
يا سيد�؛  بغf iلك  �لتصر�  <ستطيع  <كن   ª :ليس] قالت 

[ن¹ �سفة.
 :Cمن جيبه +قا �iصغ yنييه، +<خر\ �فتر مالحظا�جلس فو
عندما �ستجوبتك من قبل قلِت � [نك ال تعرفني <µا] oبائن مد�$ 
+يطلبو�  ينوحو�  كيف  �آل�  تصفني  فأنت  fلك  +مع  جيزيل، 
�لزبائن،  هؤال]  عن  ما  شيئ�  بّد  +ال  تعرفني  فإنك  +لذلك  �لر<فة، 

<ليس كذلك؟
- �ع¹ <شر¥ �ألمر يا سيد�. [� �لسيد- ª تكن تذكر <µا] 
 n تكن تناقش شؤ+� عملها مع <حد، +لكنها من �لبشر ª+ بد�>
�لنهاية، <ليس كذلك؟ هنا� كلماy مندفعة ^ر\ +تعليقاy. كانت 

�لسيد- تتحد« معي <حيان� كما لو <£ا تتحد« مع نفسها.
قاC بو��+: [� كا� لك <� تعطينا مثاًال يا �نسة؟
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- �ع¹ <تذكر. �9، نعم؛ لنفترÑ <� �سالة +صلت، تفتحها 
�لسيد- +تطلق ضحكة قصi- جافة +تقوC: "[نك َتْشكني +تبكني يا 
سيد� �لغالية، +لكن هذ� لن Áديك نفع�، Áب <� تدفعي". <+ 
 Ñيا للحمقى، يا للحمقى! <يعتقد+� <ن¹ ميكن <� <ُقر" :� Cتقو
مبالغ ضخمة بال ضماناy مناسبة؟ [� �ملعرفة هي �لضما� يا [ليس، 

�ملعرفة هي �لسلطة +�لنفوf"... كانت تقوC <شيا] من هذ� �لقبيل.
�لبيت، هل   *] �ملجي]  �عتا�+�  �لذين  �لسيد-  oبائن  بو��+: 

شاهدyِ <حد� منهم قط؟
- ال يا سيد�؛ فهم يأتو� [* �لطابق �أل+C فقط، +غالب� ما 

يأتو� بعد حلوC �لظال$.
 *] �حلتها  قبل  با�يس   n جيزيل مد�$  كانت  هل  فو�نييه: 

[نكلتر�؟
- لقد عا�y [* با�يس n عصر �ليو$ �لسابق.

- +<ين كانت؟
+با�يس  +لوبينيه  �+فيل   *] <سبوعني  ملد-   yسافر لقد   -

.Cشهر <يلو n -هذ9 هي جولتها �ملعتا� ...Ýبر�+
- +�آل� فّكر� يا �نسة: هل قالت <� شي]، <� شي] ميكن 

<� يكو� �f فائد- لنا؟
فّكرy [ليس لبعض �لوقت، � هّزy �<سها بالنفي +قالت: 
 y، ال <ستطيع <� <تذكر شيئ�. لقد كانت تتمتع مبعنويا�ال يا سيد
�حلتها   �>+ ير�$  ما  <فضل  على  Áر�  �لعمل  بأ�  +قالت  جيد- 
�لعاملية  �جلوية   Ðباخلطو <تصل   �> م¹  طلبت   � موفقة،  كانت 
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+<حجز تذكر- [* [نكلتر� n �ليو$ �لتا�. كانت �حلة �لصبا¥ �لباكر 
Iجوo- كلها +لك¹ حصلت على مقعد على �حلة �لساعة �لثانية 

عشر- ظهر�.
ظهر  هل  [نكلتر�؟   *] �fهبة  كانت   �fملا قالت  هل  فو�نييه: 

عليها �ستعجاC <+ [حلا¥ على هذ9 �لسفر-؟
[نكلتر�،  �لسفر [*   -iلسيد- كث� يا سيد�، فقد كانت  - ال 

+كانت عا�ً- ^�Ç بذلك قبل يو$ +�حد من سفرها.
fلك   n �لسيد-  لر¢ية  �لزبائن  من  <حد  <تى  هل  فو�نييه: 

�ملسا]؟
- <ظن <� oبون� قد <تى يا سيد�، +لكن¹ لست +�ثقة. �مبا 

يستطيع جو�\ <� يعر�. ª تقل � �لسيد- شيئ�.
�لتقطها   yلقطا <غلبها  صو�،  عد-  جيبه  من  فو�نييه  <خذ 
�لصحفيو� لعد- شهو� +هم يغا��+� �ملحكمة +قاC: هل تستطيعني 

معرفة <حد من هؤال] يا �نسة؟
 � <خر¦،  بعد  +�حدً-  [ليها  +حدقت  �لصو�  [ليس   yخذ>

هّزy �<سها +قالت: ال يا سيد�.
.�f] \�نييه: ينبغي <� جنر4 مع جو�فو

[ليس: نعم يا سيد�. +لكن نظر جو�\ ليس قوي� متام� لسو] 
�حلظ؛ [نه ألمر مؤسف.

 �] هذ�  �نسة، سو� منضي،  يا  قائًال: حسن�  فو�نييه  £ض 
.Lشي] على �إلطال �كر <f �o+تتجا ª كنت +�ثقة متام� بأنك

[ليس: <نا؟ ما�f... ما �لذ� ميكن <� <جتا+o عنه؟
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بد� عليها �ألª، فقاC فو�نييه: �ألمر مفهو$ [�f، هيا يا سيد 
بو��+. عفو�، هل تبحث عن شي]؟

شي]  عن  يبحث  كَمن  �لغرفة   n فعًال   Cيتجو بو��+  كا� 
غامض، +قاC: هذ� صحيح؛ [ن¹ <�ث عن شي] ال <��9.

فو�نييه: +ما هو؟
- صو�... صو� للمد�$ جيزيل +<قا�ֲדا، صو� لعائلتها.

هّزy [ليس �<سها +قالت: ليس لد¦ �لسيد- عائلة؛ لقد كانت 
.ªهذ� �لعا n -حيد+

<جاֲדا بو��+ �ّد-: بل كانت 7ا �بنة.
[ليس: نعم، هذ� صحيح. نعم، 7ا بنت. 

+تنّهدy [ليس، فيما <àّ بو��+: <ما من صو�- لتلك �لبنت؟
- �9، [نك ال تفهمي يا سيد�. صحيح <نه كانت للسيد- بنت 
 ª -من بعيد، هل تفهم¹؟ +<نا <عتقد بأ� �لسيدo لكن هذ� كا� منذ+

.-iتَر تلك �لبنت مطلق� منذ كانت طفلة صغ
سأ7ا فو�نييه �د-: +كيف كا� fلك؟

فتحت [ليس يديها بإشا�- معّبر- +قالت: ال <عر�، كا� fلك 
 ،-iعت بأ£ا كانت �يلة عندها +فقµ يا$ شبا4 سيد�. لقد>
+�مبا كانت قد تز+جت، +[� كنت <نا <ظن بأ£ا ª تتز+\. +ال شك 
<نه قد ّمت ترتيب +ضع معّين بشأ� �لطفل، <ما بالنسبة للسيد- فقد 
<صيبت باجلد�� +مرضت مرض� سيئ�، بل كا�y متوy. +عندما 
 Cا¬  �> هنا�  يعد   ª+ +ّلى  قد  �ا7ا  كا�  صحتها  حتسنت 

.Cملد�$ سيد- <عما� y�صا+ ،y+َمنسيا�ال + yحلماقا
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فو�نييه: +لكنها خّلفت ثر+ִדا لتلك �لبنت؟
[ليس: هذ� صحيح. فِلَمن يتر� �ملرُ] ماَله [� ª يتركه للحمه 
+�مه؟ [� �لد$ ال يصبح ما]، +�لسيد- ª يكن لديها <صدقا]. كانت 
+حيد- �+م� +كا� �ملاC هو ُجّل �هتمامها �يث جتمع منه �ملزيد 
+�ملزيد. +كانت تصر� �لقليل �لقليل، فهي ª تكن ُمغرمة بالتر� 

+�لتبذير.
فو�نييه: لكنها تركت لك +صية. هل تعرفني fلك؟

كرمية  �لسيد-  كانت  لقد  ֲדذ�.   Çعلمو> لقد  نعم،  [ليس: 
�+م�؛ كانت تعطي¹ مبلغ� Iترم� n كل عا$ باإلضافة [* <جو��. 

كم <نا ممتنة 7ا!
فو�نييه: حسن�، سو� نستأ�f بالذهاn+ ،4 طريق خر+جنا 

.o\ �لعجو�سأ+جه بعض �ألسئلة [* جو
بو��+: �µح � بأ� <تبعك بعد برهة +جيز- يا صديقي.

فو�نييه: كما ترغب.
نظر9  +�كز  <خر¦، � جلس  مر-  �لغرفة   C+ حو�بو�  Cجتّو
�لفرنسية  �ملر<-   yغد �حلا�-  �قابته  ضغط  +حتت  [ليس.  على 

مضطربة قليًال +قالت: هل من شي] [ضاn يريد �لسيد <� يعرفه؟
- �نسة غر�ندييه، هل تعرفني َمن قتل سيدتك؟

- ال يا سيد�، +<قسم باهللا على fلك.
 L+ [ليها بتفحص � <طر�نظر بو�+ ،-iدية كبÈ كانت تتكلم
<قبل fلك. +لكن �ملعرفة شي] +�لشك  بر<سه +قاC: حسن�، [ن¹ 
�خر. هل لديك <ية فكر-، فكر- فقط، عّمن كا� ميكنه <� يقد$ على 
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هذ9 �لفعلة؟
ملند+4  fلك  قلت  لقد  سيد�،  يا  فكر-  لدّ�  ليست   -

�لشرطة.
- ميكنك <� تقو� له شيئ� +تقو� � شيئ� �خر.

- ملا�f تقوf Cلك يا سيد�؟ ملا�f <فعل شيئ� كهذ�؟
لشخص  +[عطا]ها  شي]  للشرطة   yملعلوما� [عطا]  أل�   -

عا�� شي] �خر.
- نعم، هذ� صحيح.

كا�  +بينما  تفكر.  <£ا  +بد�  تر��،  ملحة  +جهها   n  yعَبَر
بشي]  �ألما$ +قاC: هل <خ��   *] ÎÏ� ليها] �لنظر  بو��+ ميعن 
يا �نسة غر�ندييه؟ [� <حد �جلو�نب n عملي هو <� ال <صدL شيئ� 
<نتقل بعد9 [* �لشك بفال�، بل  ُيقاC �. +<نا ال <شك بفال� � 
<شّك باجلميع؛ فكل من له ��تباÐ باجلرمية ُيعتَبر n نظر� ¬رم� 

ح¾ تثبت بر�]ته.
<نك  تع¹  [ليس غر�ندييه جبينها بغضب +قالت: هل  قطبت 
كهذ9  فكر-   �] جد�؛   iكث هذ�  �لسيد-؟  قتلت  بأن¹  <نا   nّ تشك 

!L تنطو� على شر +لؤ$ ال يصدَّ
��تفع صد�ها +�Øفض باضطر�4، فقاC بو��+: ال يا [ليس؛ 
<نا ال <شك فيك كقاتلة للسيد-، فقاتلها هو -بالضر+�-- ��كب من 
يد�،  تكن   ª بالفعلة قامت  �ل:  �ليد  فإ�  �لطائر-. +لذلك  �ّكا4 
+لكن �مبا كنت شريكة قبل عملية ��تكا4 �جلرمية. �مبا تكونني 

قد سّربت ألحد ما تفصيالy �حلة �لسيد-.
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- +لكنª ¹ <فعل fلك، <قسم <نª ¹ <فعل fلك.
 :C<سه بتفهم +قا�هّز  � ،y+ ثانية بضع حلظا�نظر [ليها بو�
نعم، هنا�  لديك -مع fلك- شيئ� ^فينه.  [ن¹ <صدقك، +لكّن 
شي] بالتأكيد! �µعي، سأقوC لك شيئ�: n كل قضية تنطو� على 
�لشهو�؛  مع  �قق  +هو  تتكر�  نفسها  �لظاهرَ-  �ملرُ]  Áد  جرمية 
�جلميع �تفظو� بشي ما ألنفسهم. +<حيان� (بل غالب� n �حلقيقة) 
 iبل يكو� <حيان� غ ،Lعلى �إلطال ¦f> �f iَيكو� هذ� �لشي] غ
مرتبط باجلرمية بتات�. +لكن، +<كر� كلم:: هنالك �+م� شٌي ما، 
+هذ� �ألمر ينطبق عليك �آل�. �9، ال تنكر�! [ن¹ هiكيوC بو��+، 
 ª نييه [� كنت +�ثقة بأنك�نا <عر�. عندما سألك صديقي �لسيد فو>+
تغفلي fكر شي] �ضطربِت +<جبت بال +عي منك +ببعض �ملر�+غة. 
كما <نك قمِت قبل قليل عندما <شرyُ [* <� بوسعك <� ^�ي¹ 
 n -لتقوليه للشرطة، قمِت +بوضو¥ تا$ بتد+ير �لفكر Çتكو ª شيئ�

fهنك. فهنا� [�f شي] ما، +<�يد <� <عر� fلك �لشي].
- [نه ليس <مر� هام�.

- �مبا كا� غi مهم، +لكن <لن ^�ي¹ به �غم fلك؟
 Cجا� من  لست  بأن¹  تذّكر�  <ضا�:  تر��ها   ¦>� +حني 

�لشرطة.
 n نا> هذ� صحيح؛  قالت:  قليًال �  غر�ندييه  [ليس   yتر��
+�طة يا سيد�، +ال <��� ما �لذ� كانت �لسيد- لتريدÇ <� <فعله 

لو كانت على قيد �حليا-.
ال   �fفلما +�حد؛   u>� من  <فضل  �<سني   �] �ملَثل   Cيقو  -

تستشiين¹؟ �عينا ند�u �ملسألة مع�.
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بقَيت نظر�y �لشك n عي¹ �ملر<-، فابتسم بو��+ +قاC: [نك 
حا�سة <مينة يا [ليس. <�¦ <£ا مسألة +ال] لسيدتك �ملتوفا-، <ليس 

كذلك؟
- هذ� صحيح متام� يا سيد�، فسيد� كانت تثق l. +منذ <� 

.Öكل تعليماִדا بإخال yخدمتها نّفذ n خلت�
قدَمْتها   -iكب خدمة  لقا]  منك  �متنان�  كا�  fلك   �> <ظن   -

لك؟
- [� سيد� سريع �خلاطر متام�. نعم، هذ� صحيح، +ال <جد 
حرج� n �العتر�� بذلك. كنت قد تعرضت لعملية �حتياC يا سيد� 
+ُسرَقت مدخر��، +كا� n �ملوضو» طفلة. +كانت �لسيد- طّيبة 
معي +قامت بترتيباy تكفل تربية �لطفلة لد¦ عائلة طيبة n [حد¦ 
�ملز��»، +كانت مز�عة جيد- يا سيد� +<هلها شرفا] متام�، +هنا� 

+f nلك �لوقت fكَرyْ � بأ£ا كانت <م� هي <يض�.
 yهل <خ�تك عن سن طفلتها +<ين كانت، <+ <ية تفصيال -

<خر¦؟
يا سيد�. كانت تتحد« عن مرحلة من حياִדا مضت  - ال 
+�نتهت، +قالت [£ا سعيد- أل£ا فتر- �نتهت [* غi �جعة. كانت 
[عد��ها  يتم  +سو�  يكو�،  ما  <فضل  على  ُترّبى   -iلصغ� �لطفلة 
+تربيتها �يث تتعلم مهنة مناسبة، +سو� تر« <يض� <مو�C +�لدִדا 

.yعندما متو
- <ª ^�� بشي] <كثر من fلك، عن �لطفلة <+ عن +�لدها؟

- ª تفعل يا سيد�، +لكن لدّ� فكر-...
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- تكلمي يا �نسة [ليس.
- لدّ� فكر- بأ� +�لد �لطفلة كا� [نكليزي�.

هذ�  تكوين   *] �فعك  �لذ�  �لسبب  بالضبط  هو  +ما   -
�النطبا»؟

تظهر  كانت  �ل:  �ملر��-  تلك  فقط  [£ا  شي] Iّد��.  ال   -
n صوy سيد� عندما كانت تتحد« عن �إلنكليز، +<ظن <يض� 
بأ£ا كانت تستمتع n صفقاִדا بإخضا» <� [نكليز� لسيطرִדا. [نه 

¬ر� �نطبا».
<ما$  �لبا4  يفتح  [نه  جد�.  Íين�  �نطباع�  كا�  +لعله  نعم،   -

�حتماالy كثi-. +ما�f عن طفلتك يا �نسة [ليس؟
.y، +مضى على موִדا ·س سنو��لقد ماتت يا سيد -

- �9، <�جو <� تقبلي مو�سا�.
سا� صمت قصi َقطَعه بو��+ بقوله: +�آل� يا �نسة [ليس، ما 

هو fلك �لشي] �لذ� <حجمِت عن fكر9 ح¾ �آل�؟
�قائق  بضع  بعد   yعا�  � �لغرفة،   y�غا�+ [ليس  £ضت 
 iسو� عتيق، +قالت: هذ� �لدفتر �لصغ> yيدها �فتُر مالحظا n+
كا� لسيد� +كا� ال يفا�قها <ينما fهبت. عندما كانت على +شك 
�ملغا��- [* �نكلتر� ª تستطع �لعثو� عليه ألنه ª يكن n موضعه، 
�لسرير.   u>� خلف  سقط  قد  +كا�  سفرها،  بعد  +جدته  +لكن¹ 
 L��+غرف: ح¾ عو�- مد�$ جيزيل، +قد <حرقت �أل n فوضعته
 ª f] هذ� �لدفتر Lحر> ª ¹لسيد-، [ّال <ن� yاعي مبوµ مبجر�

تكن لدّ� <ية تعليماy بشأنه.
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- م¾ µعِت مبوy �لسيد-؟
�لنبأ  µعت  لقد  قوله:  بو��+  فتابع  حلظة،  [ليس   yتر��
من �لشرطة، <ليس كذلك؟ جا¢+� هنا +فتشو� غر� �لسيد-، +قد 
+جد+� �خلزنة فا�غة فأخ�تِهم <نت بأنك <حرقت �أل+��L، +لكنك 

عملي� ª حترقي �أل+��L [ّال فيما بعد، <ليس كذلك؟
من  جد�  قريب�  كا�  <نه  [ال  نعم،  سيد�.  يا  صحيح  هذ�   -
�حلقيقة، [f [ن¹ <حرقت �أل+��n L <قر4 فرصة سنحت �. كا� 
علّي <� <نّفذ <+�مر سيد�. هل تر¦ �لو�طة �ل: <نا فيها يا سيد�؟ ال 

<ظنك ستخ� �لشرطة، فقد يكو� �ألمر خط�i جد� بالنسبة �؟
[ليس،  �نسة  يا  �لنو�يا  <فضل   9[��+ كا�  تصرفك   �ّ> <ظن   -
+لكنها مع fلك خسا�-، خسا�- ك�¦. حسن�، ال فائد- من �لند$ 
 � على ما +قع +�نتهى، +ال <�¦ ضر+�- لذكر �لوقت �لدقيق �ملحدَّ
حلرL �أل+��L لصديقنا �لطيب فو�نييه. +�آل� �عي¹ <نظر [� كا� 

n هذ� �لدفتر ما يعيننا.
 y. صحيح <£ا �لسجال�ال <ظن <� فيه ما يعينك يا سيد -
+�لرسائل �خلاصة بسيد�، +لكنها باأل�قا$ فقط. +من غi �لوثائق 

.Îمع y�f iَنة غ +�مللفاy ستكو� هذ9 �أل�قا$ �ملد+َّ
+قّلب  فأخذ9  منها،  كر9  على  بو��+   *] بالدفتر  يدها   yمّد
 yط <جن  مائل، +بد½+ Öصا�قه. كانت فيه بنو� ُكتبت بقلم ��+>
تلك �لبنو� متشاֲדة �يع� +حتتو� على �قم تتبعه بعض �لتفاصيل 
سو�ية.  مركزها  �لكولونيل.  o+جة   :٢٥٦  �  u< مثل:  �لوصفية. 

مبالغ ضخمة<، >\ �: نائب فرنسي، بو�سطة ستافسكي<...
�لبنو� متشاֲדة �يع�، +�مبا كانت Ïو عشرين بند�.   yبد
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تو��يخ  حتو�  �سائل  <يض�   Öبالرصا كتبت  �لدفتر  £اية   n+
 Lينو ١٠,٣٠<، >فندoمو�عيد، من َقبيل: >لوبينيه، �إلثنني، �لكا+
�حلا�ية  �لساعة  فليت،  >< 4 \، شا�»  مسا]<  �خلامسة  سافو�، 

عشر-<.
 ª من هذ9 �لبنو� كامًال متكامًال بذ�ته، بل يبد+ <£ا �يكن < ª
نت ملساعد- �fكر- جيزيل. كانت  � كمو�عيد فعلية بقد� ما ُ�+ِّ تد+َّ
[ليس تر�قب بو��+ بفضوC، � قالت: [£ا ال تع¹ شيئ� يا سيد�، 
<+ تبد+ � كذلك. كانت مفهومة بالنسبة ملد�$ جيزيل +لكنها ليست 

مفهومة للقا�Ô �لعا��.
<غلق بو��+ �لدفتر ++ضعه n جيبه قائًال: قد يكو� هذ� �لدفتر 
يا �نسة. لقد <حسنِت صنع� بتقدميه �، +تستطيعني <�  قّيم� جد� 
تر�ي ضم�i متام� فالسيد- ª تطلب منك <� حترقي هذ� �لدفتر.

قالت [ليس +قد توّ�� +جهها قليًال: هذ� صحيح.
- +لذلك، +ألنك ª تكن لديك تعليماy، فإ� من +�جبك 
<� تسلمي هذ� �لدفتر للشرطة. سو� <�تب �ألمو� مع �لسيد فو�نييه 

�يث ال ُتالمني على عد$ تسليمك �لدفتر n +قت مبكر.
- هذ� لطف كبi منك.

لكْن  oميلي،   *] +<نضّم  �آل�  سأfهب  قائًال:  بو��+  £ض 
لدّ� سؤ�C +�حد <خi فقط: عندما حجزyِ مقعد� n �لطائر- ملد�$ 

جيزيل هل �تصلِت مبطا� لوبو�جيه <$ مبكتب �لشركة؟
- بل مبكتب �خلطوÐ �جلوية �لعاملية يا سيد�.

- +�ملكتب n شا�» كابوسني كما <ظن؟

اجاثا كريستي & كتاب رواية مكتبة الرمحي أحمد
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- نعم يا سيد�، n �ملبÎ ٢٥٤ n شا�» كابوسني.
كتب بو��+ �لرقم n �فتر9 �لصغi +غا�� �لغرفة باÏنا]- لطيفة 

منه.
*   *   *

اجاثا كريستي & كتاب رواية مكتبة الرمحي أحمد
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�لفصل �لحا�� عشر
�ألمريكي

يبد+  +كا�   ،oلعجو� جو�\  مبحا+�-  مشغوًال  فو�نييه  كا� 
منفعًال +مÚعج�. كا� �لعجوo يدمد$ بصوته �خلشن �لعميق قائًال: 
كالشرطة متام�، يسألو� �إلنسا� نفس �لسؤ�C مر��� +تكر���، فما 
�لذ� يأملو� من fلك؟ <� يعمد �ملر] -عاجًال <+ �جًال- [* �إلقال» 
عن قوC �حلقيقة +�لبد] n �لكذ4 بدًال منها؟ كذباy مالئمة طبع�، 

كذباy تناسب ما يريد9 هؤال] �لسا�-.
فو�نييه: <نا ال <�يد <كاfيب، بل <�يد �حلقيقة.

جو�\: حسن جد�، +ما كنت <قوله لك هو �حلقيقة. نعم، 
 *] سفرها  سبقت  �ل:  �لليلة   n �لسيد-  لر¢ية  �مر<-   y[جا لقد 
[نكلتر�. لقد <�يَت¹ تلك �لصو� +سألَت¹ [� كنت <مّيز تلك �ملر<- 
فيها، +<خ�� مر- <خر¦ مبا قلته لك مر���: [� نظر� n �لوقت 
�حلاضر ليس قوي�، +قد كا� �لوقت مسا] +ª <نظر بتمعن +ª <مّيز 
�ملر<-. ح¾ لو �<يتها +جه� لوجه فرمبا ال <كو� قا��� على متييزها. 

هل ��حتت؟ ها قد قلتها لك بوضو¥ للمر- �لر�بعة <+ �خلامسة.
 ،-iنييه: +<نت ال تستطيع <� تتذكر [� كانت طويلة <$ قص�فو

اجاثا كريستي & كتاب رواية مكتبة الرمحي أحمد
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µر�] <$ بيضا]، شابة <$ عجو�o؟ يصعب تصديق fلك.
فال   �f] جو�\:   Cفقا غاضبة،  بسخرية  يتكلم  فو�نييه  كا� 
مع  �ملر]   Ð�يتو كيف  [7ي  يا  بذلك؟  <نا  <هتم   �fملا+  .Lتصد
هنا�  ُقتلت  قد  �لسيد-  تكن   ª لو  باخلز�.  <شعر  [ن¹  �لشرطة! 
n �ألعا� فلرمبا oعمَت <ن¹ <نا، جو�\، َمن َسّممها. هكذ� هم 

�جاC �لشرطة!
�ستبق بو��+ �ستجابة غاضبة من طر� فو�نييه، فأ�خل f��عه 
f n��o «ميله قائًال: تعاC يا صديقي؛ [� للمعد- ند�]. لنأخذ +جبة 
بسيطة مشبعة، هذ9 <حسن +صفة، +لتكن عّجة مع �لفطر +بعض 

.iجلنب +�لعص�
نظر فو�نييه [* ساعته +قاC: حق�، [£ا �لو�حد- ظهر�. لقد 

<مضيت ساعة n �حلديث مع هذ� �أل¿ق!
 oلعجو� للرجل  �بتسم  فقد  بو��+  <ما  جو�\،   *]  Lحد+
مشّجع� +قاC: �ألمر مفهو$، فتلك �لسيد- �ملجهولة ª تكن طويلة 
+ال قصi-، +ال بيضا] +ال µر�]، +ال Ïيفة +ال µينة، +لكنك 

تستطيع <� ^�نا على �ألقل جو�4 هذ� �لسؤ�C: هل كانت <نيقة؟
قاC جو�\ +قد ُصد$ قليًال: <نيقة؟

بالفعل.  <نيقة  كانت  �جلو�4؛  على  حصلُت  لقد  بو��+: 
+عند� فكر- بسيطة يا صديقي مفا�ها <£ا كانت ستبد+ �يلة على 

شاطئ �لبحر.
�لبحر  عالقة  +ما  �لبحر؟  بدهشة:   Cقا+ ثانية  جو�\   Lحّد

باملوضو»؟

اجاثا كريستي & كتاب رواية مكتبة الرمحي أحمد
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بو��+: فكر- بسيطة خطرy �، <ال تو�فق¹؟ �نظر هنا.
�نتزعها من ¬لة >سكيتش<.  �لعجوo صفحة  �لرجل  +<عطى 
سا� صمت قصi، +بد�y من �لرجل �لعجوo [شا�- خفيفة جد�. 

سأله بو��+: [نك تو�فق¹، <ليس كذلك؟
قاC جو�\: هذ�� �الثنا� يبد+�� ��ئعني مع�.

 *] <قر4  خشنة  ضحكة  +جهه  على  +�سم  جو�\   Coتنا
�لتكشf � ،-iهب [* شأنه فيما خر\ بو��+ +فو�نييه [* �لشا�» 

�ملشمس.
*   *   *

�لضئيل  �لبلجيكي  بو��+ <خر\  �قترحها  �لوجبة �ل:  <ثنا]   n
�فتر �ملذكر�y �لصغi �ألسو�، +قد حتمس فو�نييه كث�i مع <نه 
كا� با�َ� �لغضب من [ليس. ناقشه بو��+ n هذ9 �لنقطة قائًال: [نه 
لتلك  ��ئم�  >�لشرطة< °يفة  كلمة   �] جد�.  طبيعي  طبيعي،  ألمر 
�لطبقة، [£ا تربكهم +تشّوشهم بشكل ال يفهمو� ُكْنهه. هذ� �ألمر 

شائع n كل مكا�، n كل بلد.
من  �لتحر� �خلاÖ �صل  فرجل  تأ� جناحاتك،  +هنا   -
جهة �µية  <ية  تستطيع  <كثر مما  +حقائق   yمعلوما على  �لشهو� 
 yلدينا سجال <� حتصل عليه. +لكّن للصو�- +جه� �خر؛ فنحن 
�µية +n متنا+C <يدينا �لنظا$ �لكامل ملنظمة ك�¦ هي مؤسسة 

�لشرطة.
 :Cبتسم +قا� مع� بشكل +ّ��". �  فلنعمل   �f]" بو��+:   Cقا

هذ9 �لعّجة لذيذ-!

اجاثا كريستي & كتاب رواية مكتبة الرمحي أحمد

مكتبة الرمحي أحمد
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قّلب  �لسمك  +تقدمي  �لعجة  تقدمي  بني  �لفاصل  �لوقت   n
 n Öلدفتر �ألسو� +سجل مالحظة بقلم �لرصا� yنييه صفحا�فو
�فتر مالحظاته، � نظر [* بو��+ +قاC: هل قر<n y هذ� �لدفتر؟

- ال، بل نظرy [ليه ¬ر� نظر- فقط. هل تسمح �؟
<مامهما +ضع  �جلنب  ُ+ضع  +عندما  فو�نييه.  من  �لدفتر  <خذ 
فو�نييه  �بتد<   � �لرجلني  عينا  +�لتقت  �لطا+لة،  على  �لدفتر  بو��+ 

باحلديث: فيه بعض �لبنو� �مللفتة للنظر.
- ·سة بنو�.

- <+�فقك �لر<�؛ [£ا ·سة.
� قر< من �فتر9 �لبنو�: >C u ٥٢، نبيلة [نكليزية، �لز+\<، 
>� y ٣٦٢، طبيب، شا�» ها��<، >$ � ٢٤، قطع <ثرية مزيفة<، 
>o � 4 ٧٢٤، [نكليز�، �ختالu<، >\ � ٤٥، Iا+لة قتل، 

[نكليز�<.
بو��+: ��ئع يا صديقي! [� عقَلينا يتو�]ما� بشكل ��ئع. من 
كل �لبنو� �لو���- f nلك �لدفتر �لصغi تبد+ � هذ9 �لبنو� �خلمسة 
هي �لوحيد- �ل: ميكن <� تكو� y�f عالقة باألشخاÖ �لذين كانو� 

على منت �لطائر-. لنستعرضهم +�حد� +�حد�.
على  منطقي�  ينطبق  هذ�  �لز+\<:  [نكليزية،  >نبيلة  فو�نييه: 
�قتر�ضها   Cحتما�+ فهمت،  كما  مقاِمر-  +هي  هو�بو��،  �لليد� 
<مو�ًال من جيزيل كبi فزبائن جيزيل هم من هذ� �لنو» عا�-. �مبا 
كا� لكلمة >o+\< <حد معنَيني: [ما <� جيزيل تتوقع من �لز+\ <� 
يدفع �يو� o+جته، <+ <� 7ا َمْمسك� ما على �لليد� هو�بو�� <+ 

سّر� ִדد� بكشفه لز+\ �لليد�.

اجاثا كريستي & كتاب رواية مكتبة الرمحي أحمد
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- بالضبط، كال هذين �الحتمالني ممكن، +<نا شخصي� <�ّجح 
 n جيزيل y��o :ال سيما <ن¹ مستعد للمر�هنة بأ� �ملر<- �ل+ ،Çلثا�

�لليلة �ل: سبقت �حلة �لطائر- كانت �لليد� هو�بو��.
فو�نييه: �9، [نك تر¦ fلك [�f؟

مز�\   n �> <ظن  �لر<�.  تشا�ك¹  <نك  +<ظن  نعم،  بو��+: 
َبّو�بنا �لعتيد ملسة من شهامة �لفر+سية، فإصر��9 على <نه ال يتذكر 
شيئ� عن �لز�ئر- يبد+ �f مغز¦ نوع� ما. [� �لليد� هو�بو�� �مر<- 
جد�)  خفيف�  تر���  كا�  (+قد  تر��9  الحظت  +لعلك  جد�،  فاتنة 
عندما <عطيته صو�- 7ا حصلت عليها من ¬لس >سكيتش<. نعم، 

كانت �لليد� هو�بو�� هي �ل: fهبت [* جيزيل n تلك �لليلة.
قاC فو�نييه ببط]: تبَعتها من لوبينيه [* با�يس؟ يبد+ كما لو 

<£ا كانت يائسة فاقد- �لص�.
- نعم، نعم، <^يل <� هذ� صحيح.

مع  يتماشى  ال  هذ�  +لكن   :Cقا+  Cبفضو [ليه  فو�نييه  نظر 
حتليالتك �خلاصة، <ليس كذلك؟

- يا صديقي، كما قلت لك: [� لدّ� ما <نا مقتنع بأنه �لدليل 
ُحلكة   n قف> [ن¹  �خلطأ!  �لشخص   *]  iيش +لكنه  �لصحيح، 

ظال$ ��مس، فدليلي ال ميكن <� يكو� خاطئ� +مع fلك...
- <ال ترغب <� تقوC � ما هو؟

- ليس �آل�، ألن¹ ميكن <� <كو� °طئ� متام�، +n هذ9 
على  بنا]  منا  كل  ليعمل  ال،  <يض�.  <نت  <ُضّللك   �> �حلالة ميكن 

.i- من �لدفتر �لصغ�9 �خلاصة. هيا، لنتابع بنو�نا �ملختا�فكا>

اجاثا كريستي & كتاب رواية مكتبة الرمحي أحمد
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فو�نييه: >� y ٣٦٢، طبيب، شا�» ها��<.
 iبر�يانت. ليس فيه كث �لدكتو� *] iتَمل يشI +: مؤّشر�بو�
مما ميكن <� نب¹ عليه، +لكن ينبغي <� ال £مل �لتقّصي n هذ� 

�الجتا9.
- سيكو� هذ� من مهماy �ملفتش جا4 بالطبع.

- +مهما� <نا <يض�، فأنا <يض� � [صبع n هذ9 �لطبخة.
- حسن�؛ >$ � ٢٤، قطع <ثرية مزيفة<: �مبا كا� fلك بعيد 
 Lكا� <صد> �+بو�. ال  �لسيدين  ينطبق على  قد  +لكنه   ،Cالحتما�
fلك، فالسيد �+بو� عاª �ثا� µ +fعة عاملية +شخصية مرموقة 

متام�.
- مما قد يسهل �ألمو� عليه كث�i. فكر -يا عزيز� فو�نييه- 
كم كنَت جتد من شخصياy مرموقة y�f مشاعر نبيلة سامية +حيا- 
�لنّصابني �ملرموقني، +لكن قبل <�  تستحق �إلعجا4 لد¦ <غلب 

ُيكتَشفو�!
- صحيح، صحيح متام�.

�لسمعة   �] بو��+:   Cفقا بتنهيد-،  مو�فقته  �لفرنسي  +<�فق 
 -iمث فكر-  [£ا  �لنّصا4.  <سلحة   n *+أل� �لضر+�-  هي  �جليد- 

لالهتما$. حسن�، لنرجع [* قائمتنا.
غامضة   oمو�  ،>uختال� [نكليز�،   ،٧٢٤  4  �  o<  -

متام�.
بو��+: هذ� ليس سهًال. َمن �لذ� �ختلس؟ <هو Iا$؟ موظف 
بنك؟ شخص n موقع ثقة n شركة جتا�ية؟ يصعب متام� <� يكو� 

اجاثا كريستي & كتاب رواية مكتبة الرمحي أحمد
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�ملمثل  هو  ��يد�  جيمس  �لسيد  <سنا�.  طبيب   +> طبيب�   +> مؤلف� 
+�مبا  <مو�ًال،  �ختلس  قد  كا�  +�مبا  �لتجا�ية،   Cلألعما �لوحيد 
�قترÑ من جيزيل ليتمكن من [بقا] سرقته سر�. <ما فيما Êص �لبند 
يعطينا ¬اًال  [نكليز�<، فهذ�  �ألخi: >\ � ٤٥، Iا+لة قتل، 
+�سع� جد�؛ فالكاتب +�لطبيب +�جل �ألعماC +�ملضيف +مساعد- 
مصففة �لشعر +�ملر<- y�f �حلسب +�لنسب... كل +�حد من هؤال] 
ميكن <� يكو� >\ � ٤٥<، +n �حلقيقة فإ� �لسيدين �+بو� ¡ا 

�ملستثَنيا� �لوحيد�� بسبب جنسيتهما.
 :Cبإميا]- منه +طلب قائمة �حلسا4، � سأ Cَستدعى �لنا��

+�آل�، ما�f بعد يا صديقي؟
فو�نييه: [* مديرية �ألمن؛ فرمبا كانو� �تفظو� � ببعض 

�ألخبا�.
 Öفقك. +بعدها <مامي بعض �لبحث �خلا��+: جيد، سأ�بو�

�لذ� ينبغي <� <قو$ بإجنا9o، +�مبا <��yَ مساعد� فيه.
*   *   *

�لتحر�   oجها برئيس  معرفته  �ألمن  مديرية   n بو��+  جّد� 
�لذ� كا� قد �لتقا9 قبل عد- سنو�y خالC [حد¦ �لقضايا، �لسيد 
 �iكث فرحت  لقد   :Cقا+ متام�  مؤ�ب�  �ملعشر  عذ4  +كا�  غريل، 

ملعرف: بأنك مهتم شخصي� ֲדذ9 �لقضية يا سيد بو��+.
- يا [7ي! لقد حدثت �جلرمية حتت ناظر� يا عزيز� �لسيد 
ينا$   �> كذلك؟  <ليس  �لر<�،  تو�فق¹  +<ظنك  [هانة،  [£ا  غريل. 

هiكيوC بو��+ بينما ُترتَكب جرمية قتل!

اجاثا كريستي & كتاب رواية مكتبة الرمحي أحمد
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 n !-لطائر� yيا 7ذ9 �آلال :C<سه بلباقة +قا�هّز �لسيد غريل 
�أليا$ �ل: يكو� �لطقس فيها سيئ� تكو� �لطائر�y <بعَد ما تكو� عن 

�لثباy +�التز��. <نا نفسي شعرy بضيق شديد مر- <+ مرتني.
قاC بو��+: ُيقاC [� �جليوÀ تزحف على بطو£ا، +لكن [* 
عندما  �7ضمي؟   oباجلها �حلّساسة  �لدفا»  تالفيف  تتأثر  مد¦   �>
 Cكيوiه <نا،  <صبح   (��iلط�  ��+�  +>) �لبحر   ��+�ُ علّي  يسيطر 
بو��+، °لوق� يفتقر [* َمَلكة �لتفكi +�لتحليل، +<فقد �ملنهجية 
من  مستو¦   �f �لبشر�  �جلنس   n عضو  ¬ّر�  <صبح  +�لنظا$. 
 .Cحلنق، +لكنها +�قع �حلا� i! [£ا مسألة تث�لذكا] <قل من �لعا��
�لر�ئع  صديقي   Cحا كيف  �لقضايا:  هذ9   n �حلديث  +مبناسبة 

جi+؟
�لقضايا  بو��+ عن هذ9   yكلما جتاهل غريل �صافة <¡ية 
+<جابه بأ� جi+ ما C�o يتقد$ n حياته �ملهنية، � قاC: [نه من <كثر 

�لناu ¿اسة، +هو f+ طاقة ال تكّل +ال متل.
- كا� هذ� شأنه �+م�؛ [نه يركض +يزحف على <�بعته +جتد9 
+�حد-،  �قيقة  +لو  <بد�،  يقف  ال  [نه  مكا�.  كل   n+ +هنا�  هنا 

للتفكi +�لتحليل!
- �9 يا سيد بو��+، هذ9 نقطة ضعفك �لصغi-. [� �جًال مثل 
 u�نييه <قر4 [* مال]مة طبيعتك، فهو ينتمي [* <حد« �ملد��فو
n �لتحليل �جلنائي حيث يعتمد كل شي] على علم �لنفس، +هذ� 

سو� يسّر� �+� شك.
- [نه يسرÇ بالفعل.

- كما <نه يتحد« بلغة [نكليزية جيد- جد�، +لذلك <�سلنا9 

اجاثا كريستي & كتاب رواية مكتبة الرمحي أحمد
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سيد  يا  جد�   -iمث قضية  [£ا  �لقضية.   n ليساعد  كر+يد+�   *]
�لشخصياy شهر-  <كثر  من  +�حد-  جيزيل  مد�$  كانت  لقد  بو��+. 
n با�يس، +قضية موִדا قضية غريبة جد�؛ سهٌم مسمو$ ُيطَلق من 
<نبو4 نفخ على منت طائر-. عجب�! هل من �ملمكن <� �د« شي] 

كهذ�؟
++ضعت  �حلقيقة  عني  <صبت  لقد  بالضبط،  بو��+:   Üصر
لديه   �>  ¦�>+ �لطيب،  فو�نييه  هو  ها   ،9� خطأ.   �+� [صبعك 

<خبا��.
+منفعًال،  متام�  متلهف�  يبد+  �لكئيب  �لوجه   +f فو�نييه  كا� 
+قاC: نعم، بالفعل؛ لقد <بلغ تاجر <ثرياy يوناµ� Çه oير+بولس 
عن بيعِه <نبو4َ نفخ +سهام� قبل �جلرمية بثالثة <يا$. [ن¹ <قتر¥ �آل� 

<� Ïقق مع هذ� �لرجل يا سيد�.
+هل  بالتأكيد.  قائًال:   �ّ� �لذ�  لرئيسه  باحتر�$   ÎÏ�+ قا7ا 

ير�فقك �لسيد بو��+؟
بو��+: [µ �fحت، فاألمر مثi لالهتما$، مثi جد�.

*   *   *
�لسيد oير+بولس n شا�» هونو��، +كا� على  كا� متجر 
 Ç�+أل� من  �لعديد  على  �تو�  �لعليا  للطبقة   yحتفيا Iل  هيئة 
 yها، +فيه قطعتا� من بر+نزياiسية +غ�+قطع �خلز� �لفا �لفخا�+
�لرخامية، +�فو� من �حلرير  لو�ستا� +�لكثi من �حللي �7ندية 
+�ملطرy�o من عد- بلد��، +كمية ضخمة من �خلرo عدمي �لقيمة 
 yمتام� +�لبضائع �ملصرية �لرخيصة. كا� �ملحل من تلك �ملحال
�ل: ميكنك فيها <� تصر� مليو� فرنك على سلعة تسا+� نصف 
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مليو�، <+ عشر فرنكاy على سلعة ال تتجا+o قيمتها نصف فرنك، 
+خ��]  �ألمريكيني  �لسيا¥  من  �ئيسي  بشكل  �ملحل  oبائن  +كا� 
ممتلئ   �iقص �جًال  كا�  فقد  نفسه  oير+بولس  �لسيد  <ما  �لتحف. 
ِمهذ���  -[�f حتّد«-  +كا�  سو��+ين،  خرoيتني  عينني   �f �جلسم 

كثi �لكال$.
تفضال  هال  ير�¡ا.   �> يسّر9  �لشرطة؟  من  �لسيد��  هل 
نفخ +سهام�،  <نبو4  با»  لقد  نعم،  مكتبه �خلاÖ؟   *] Cبالدخو

حتفة <مريكية جنوبية...
� مضى n حديثه قائًال: [نكم تعرفو� عملي <يها �لسيد��، 
فأنا <بيع �لقليل من كل شي]، +لد� �ختصاصا�. �ختصاصي هو 
حتف فا�u. �لسيد �+بو�، �لسيد �+بو� �ملحتر$ ميكنه <� Áيب 
عن �ألسئلة نيابة ع¹، فهو شخص� يأتي¹ ��ئم� لi¦ ¬موع: من 
�لتحف، ليعطي¹ �<يه n <صالة بعض �لقطع �ملشكو� فيها. يا له 
من �جل +يا لثقافته، +يا َلعينه �لثاقبة +إلحساسه �لذ� ال Êطئ! 
+لكن¹ <بتعُد عن �ملوضو». [� لدّ� ¬موع:، ¬موع: �لثمينة 
�لسيد��-  <يها  <� لدّ� -بصر�حة  يعرفها �يع �خل��]، كما  �ل: 
نتفة من كل  ما ميكن <� نسميه خر�-! خر�- <جنبية كما تعلما�، 
شي]، من �ا� �جلنو4، من �7ند، من �ليابا�، من بو�نيو. +ليس 
لدّ� عا�ً- سعٌر ثابت 7ذ9 �ألشيا]، +عا�- ما <ُغلب +ال ُيدَفع � [ّال 
�لربح جيد،  بأ�  �لسعر. +لكن علّي -مع fلك- <� <عتر�  نصف 

فهذ9 �ملو�� <شتريها من �لبّحا�- بسعر منخفض جد� n �لعا�-.
سحب �لسيد oير+بولس َنَفس� � مضى n حديثه َفِرح� بنفسه 
+<¡يته +طالقة لسانه: <نبو4 �لنفخ هذ� +�لسها$ كانت عند� منذ 
�لصينية مع عقد من  تلك   n كا� تقريب�.  منذ سنتني  oمن طويل، 
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من  متثالني   +>  Cمتثا+ �حلمر،  �7نو�  يضعه   u>�  uلبا+ �لو�» 
 ª+ حد> يلحظه   ª .قيمة �ألقل  �خلشب، +بعض �خلرo �ألخضر 

ينتبه [ليه <حد [* <� جا] fلك �ألمريكي +سأل¹ عنه.
صا¥ فو�نييه �د-: <مريكي؟!

oير+بولس: نعم <مريكي، <مريكي ال ميكن <� ^طئه �لعني. 
ليس من <فضل <نو�» �ألمريكيني <يض�، بل من fلك �لنو» �لذ� ال 
يعر� شيئ� عن <� شي] +يريد <ية حتفة غريبة يأخذها [* بلد9. [نه 
من �لنو» �لذ� يسبب �لثر�] لبائعي �خلرn o مصر +يكو� مستعد� 
لشر�] <��< <نو�» �ألحجا� �ل: تصنع n تشيكوسلوفاكيا... حسن�، 
قّد�yُ +ضعه بسرعة +<خ�ته عن عا��y قبائل معينة +عن �لسمو$ 
�لقاتلة �ل: يستعملو£ا، +شرحت له كم من �لنا�� +�لغريب <� Áد 
<شيا] كهذn 9 �لسوL. سأC عن �لسعر فأعطيته [يا9، +هو سعر� 
مّر+�  لقد  لألسف!  �لسابق   n كا� كما  مرتفع�  يعد   ª �ألمريكي. 
بركو� �قتصا�� هنا�. �نتظرy منه <� يفا+Ñ +يناقش n �لسعر، 
بالغبا] ألن¹   y. +قد شعر�قلته على �لفو �لكنه �فع �لسعر �لذ+
كنت <ستطيع <� <طلب �ملزيد! <عطيته �ألنبو4 +�لسها$ ملفوفة كلها 
عندما  fلك،  بعد  +لكن  �ألمر.  +�نتهى  +خر\،  فأخذها  لفافة   n
+تعجبت.  تسا]لت  �ملدهشة  �جلرمية  تلك  نبأ  �لصحيفة   n y>قر

نعم، تعجبت كث�i، فاتصلت بالشرطة.
قاC فو�نييه بأ�Ï :4ن ممتّنو� لك كث�i يا سيد oير+بولس. 
هل تظن <� بوسعك <� تتعر� على <نبو4 �لنفخ +�لسها$ تلك؟ [£ا 

n لند� حالي�، +لكن سُتتا¥ لك فرصة �لتعّر� عليها.
تقريب�   Cلطو� ֲדذ�  �لنفخ  <نبو4  كا�  لقد  oير+بولس:   Cقا
(+حدّ� مسافة على مكتبه) +كا� بعرÑ قلمي هذ� +�f لو� فاتح، 
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+كانت معه <�بعة <سهم y�f شوكاy حا�- طويلة تغّير لو£ا قليًال 
عند �¢+سها، مع عقد- oَ y�fَغب من �حلرير �أل¿ر على تلك 

 .yلشوكا�
- �حلرير �أل¿ر؟

+ّجه بو��+ هذ� �لسؤ�C ِ�ّد- +7فة، فأجابه oير+بولس قائًال: 
نعم يا سيد�، <¿ر كرoّ� باهت قليًال.

�لسها$  بني  يكن   ª نه> من  +�ثق  <<نت  غريب.  هذ�  فو�نييه: 
سهم f+ عقد- حريرية باللونني �ألسو� +�ألصفر؟

oير+بولس: �ألسو� +�ألصفر؟ ال يا سيد�. 
+جهه  على  فر<¦  بو��+   *] فو�نييه  +نظر  نافي�،  �<سه  هّز 
�بتسامة غريبة. تسا]C فو�نييه عن سبب تلك �البتسامة: هل �بتسم 
بو��+ أل� oير+بولس كا� يكذ4 <$ لسبب �خر؟ +<خ�i قاC فو�نييه 
�لسها$  +تلك  �ألنبو4  7ذ�  يكو�  ال   �> �ملحتمل  من  با�تيا4: 
ال  �لعالقة  هذ9  مثل   Cحتما�  �]  .Lإلطال� على  بالقضية  عالقة  <ية 
يتجا+o �ثنني باملئة، +مع fلك فإن¹ <�يد <�Lّ +صف ممكن 7ذ� 

�ألمريكي.
كا�  عا��.  <مريكي  ¬ر�  كا�   :Cقا+ يديه  oير+بولس  مّد 
صوته Êر\ من <نفه، +ª يكن يستطيع �لتحد« بالفرنسية، +كا� 
ميضغ علك� +يضع نظا�- y�f [طا� عظمي. كا� طويًال +ال <ظنه كا� 

متقدم� n �لسن.
فو�نييه: هل كا� <شقر �لشعر <$ <سو�9؟

- لست متأكد�، فقد كا� يضع قبعته.
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- هل تستطيع �لتعر� عليه لو �<يته مر- <خر¦؟
 iفالكث �جلز$،  <ستطيع  ال   :Cقا+ متشكك�  oير+بولس  بد� 
من �ألمريكيني يأتو� +يذهبو�، +ª يكن هو �لشخص �ملميَّز بأ� 

شكل.
جد+¦،  بال  +لكن  �لصو�  ¬موعة  عليه  فو�نييه   Ñعر
+عّبر oير+بولس عن �عتقا�9 بأ� <ي� من تلك �لصو� ª تكن لذلك 

�لرجل.
*   *   *

حني غا��� �ملحل قاC فو�نييه: �مبا كا� سعينا خبط عشو�].
 �] fلك.  <عتقد  ال  +لكن¹  هذ� صحيح�،  كا�  �مبا  بو��+: 
 n+ لقصة� هذ9   n+ ،لشكل� نفس  من  كانت   -iلتسع�  yملصقا
+�آل�  باالهتما$.  جديرتا�  نقطتا�  oير+بولس  �لسيد   yمالحظا
يا صديقي، مبا <ننا خبطنا هنا خبط عشو�]، تعاC معي لنخبط مر- 

<خر¦ n مكا� �خر.
- <ين؟

- [* شا�» كابوسني.
- �ع¹ <حز�، ما�f هنا�؟

- مكتب �خلطوÐ �جلوية �لعاملية.
لديهم  بتحرياy �+تينية، +ليست  قمنا هنا�  - طبع�. +لكننا 

<ية معلوماy مهمة.
�ّبت بو��+ على كتفه بلطف +قاC: �9، +لكن �جلو�4 يعتمد 
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على �ألسئلة. [نك ª تعر� �ألسئلة �ل: ينبغي توجيهها.
- <َ+تعرفها <نت؟

.-iفكر- معينة صغ �حسن�، لدّ -
ª يقل بو��+ �ملزيد، +n �لنهاية +صال [* شا�» كابوسني. 
كا� مكتب �خلطوÐ �جلوية �لعاملية صغ�i متام�، +قد +قف خلف 
 o+ر �يل �7يئة فيما كا� ص  ال يتجاµ> جٌل�حاجز خش  المع 

�خلامسة عشر- من عمر9 جالس� [* �لة كاتبة.
<برo فو�نييه هويته للرجل �لذ� كا� �µه جوليه بi+ +<علن 
<نه n خدمتهما بالكامل، +تلبية القتر�¥ بو��+ ّمتت [�oحة �لص  
�لطّبا» [* <قصى �o+ية n �ملكتب. قاC بو��+ معلًال: أل� ما سنقوله 

سر� متام�.
بد� بi+ متحمس� بسر+� +قاC: نعم <يها �لسيد��.

بو��+: [£ا قضية مقتل مد�$ جيزيل نفسها.
بعض  عن  <جبت  <ن¹  <عتقد  fلك.  <fكر  نعم،   ،9�  :+iب

�ألسئلة بشأ� هذ� �ملوضو».
- متام�، متام�. +لكّن من �لضر+�� <� Ïصل على �حلقائق 

بدقة تامة. +�آل�، م¾ حصلت مد�$ جيزيل على مقعدها؟
- <ظن <� هذ9 �لنقطة قد ّمت توضيحها؛ لقد حجزy مقعدها 

هاتفي� n �لسابع عشر من �لشهر �جلا��.
ظهر  من  عشر-  �لثانية  �لساعة  �حلة  منت  على  fلك  +كا�   -

�ليو$ �لتا�؟
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- نعم يا سيد�.
 n مقعد�  yلسيد- حجز�  �> خا�متها  من  فهمت  +لك¹   -

�حلة �لساعة �لتاسعة [ال �بع� صباح�؟
�ملد�$  خا�مة  طلبت  �ألقل،  على  ما حد«  هذ�  ال.  - ال، 
كانت  �لرحلة  تلك  +لكن  �بع�،  [ّال  �لتاسعة  �حلة  على  حجز� 

Iجوo- +ممتلئة فأعطيناها مقعد� n �حلة �لساعة �لثانية عشر-.
- نعم، +لكن مع fلك فاألمر غريب، غريب قطع�.

نظر �ملوظف [ليه باستفها$، فعا� بو��+ ليقوC: �لقضية ببساطة 
�حلة  على  +سافر  [نكلتر�   *] فجأ-  �لسفر  قّر�  <� صديق� �  هي 

�لتاسعة [ّال �بع� صباَ¥ fلك �ليو$، +كانت �لطائر- نصف فا�غة.
<خطأ  �مبا   :Cقا  � <نفه  +حّك   L��+أل� بعض   +iب قلب 

صديقك �ليو$؛ �مبا كا� سفر9 قبل fلك بيو$ <+ بعد9 بيو$.
 Cيو$ +قو» �جلرمية أل� صديقي قا <بد�، كا� fلك  بو��+: 
[نه لو ª يلحق بالطائر- (كما كا� �د«) لكا� +�حد� من �كا4 

�لطائر- بر+ميثيوu، حيث +قعت �جلرمية.
يأتو�  ال   uنا> يوجد  بالطبع  جد�.  غريب  ألمر  [نه   ،9�  -
هنا�  تكو�   �> فالطبيعي  +عندها   ،-iألخ�  yللحظا�  n <حيان� 
مقاعد شاغر-... كما قد حتد« <خطا] <يض�. ينبغي <� <تصل مبطا� 

لوبو�جيه، [£م ليسو� �قيقني ��ئم�.
 Cتوقف +<جا .+i+ �ملتفرسة مزعجة جلوليه ب�نظر- بو� yبد
بصَر9، +بدy على جبينه قطرٌ- صغi- من �لعرL. قاC بو��+: يوجد 
 iيل [ّ�- �لتفسÊ تمال� متام�، +لكن ليس فيهما -كماI ��iتفس
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عن  �ألمر  تزيح   �> �ألفضل  من  كا�  �مبا  <نه  تر¦  <ال  �لصحيح. 
صد��؟

بi+: <�َّ <مر <oيح عن صد��؟ [ن¹ ال <فهمك.
- هيا، هيا، <نت تفهم ما <عنيه متام�. [£ا قضية قتل... قتل 
يا سيد بi+، تذّكر fلك من فضلك. [�f حجبت <� معلوماy فرمبا 
يتخذ  سو�  بالفعل.  جد�   �iخط عليك،  جد�   �iخط fلك  كا� 
�لشرطة موقف� صا�م�، [f ستكو� عندها قد <عقت �لعد�لة عن <خذ 

¬ر�ها.
 y+ بصو�جتفت يد�9، فتابع بو��قد فغر فا9 +�+ +iب Lحّد
�مر مسيطر: هيا، [ننا نريد معلوماy �قيقة [µ �fحت. كم �فعو� 

لك، +من �لذ� �فع؟
 ª فكر-...  لدّ�  تكن   ª  .¦f>  �>  n لتسبب� <قصد   ª  -

Êطر � مطلق�...
بو��+: كم �فعو� لك، +من �لذ� �فع؟

- خـ... ·سة �ال� فرنك. ª <َ� �لرجل من قبل. [ن¹... [� 
!Çهذ� سو� يدّمر

- [� ما سيدمر� هو عد$ �لبو¥ باحلقيقة. هيا �آل�، [ننا نعلم 
�جلانب �ألسو<، فأخ�نا مبا حد« بدقة.

حتد« بi+ بسرعة +�ضطر�4 فيما كانت نقطة �لعرL تنحد� 
على جبينه: ª <كن <قصد �لتسبب > n� f>¦... بشرª ،n <كن 
 n نه مسافر [* [نكلتر�] Cجٌل [* �ملكتب +قا�خل � .¦fقصد �أل>
�ليو$ �لتا�. كا� يريد �لتفا+Ñ على قرÑ من... من مد�$ جيزيل، 
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+لكنه <��� <� يكو� لقا¢¡ا غiَ °طَّط له. قاf �] Cلك سيمنحه 
فرصة <فضل، +[نه يعر� <£ا ستسافر [* [نكلتر� غد�، فما علّي [ّال 
<� <خ�ها <� �لرحلة �لصباحية Iجوo- � <خصص 7ا �ملقعد �قم 
٢ n �لطائر- بر+ميثيوu. [� �ألمريكيني هكذ�... يعقد+� صفقاִדم 

بطرL غi تقليدية.
سأC فو�نييه �د-: �ألمريكيو�؟

بi+: نعم، لقد كا� fلك �لسيد <مريكي�.
بو��+: ِصْفه لنا.

 y�f نظا�-  يضع  �لشعر،  <شيب  �لظهر   ¹ّI طويًال كا�   -
[طا� عظمي، +له حلية مدببة كلحية �ملاعز.

بو��+: هل حجز مقعد� لنفسه؟
بi+: نعم يا سيد�، حجز �ملقعد �قم ١ Èانب... Èانب 

�ملقعد �لذ� طلب م¹ ^صيصه ملد�$ جيزيل.
بو��+: بأ� �سم؟

- سيالu، سيالu ها�بر.
بني  �السم  ֲדذ�  <حد  يكن   ª  :Cقا+ ֲדد+]  �<سه  بو��+  هّز 

�ملسافرين، +Á ªلس <حد n �ملقعد �قم ١.
بi+: قر<n y �لصحف بأنه ª يكن n �لطائر- شخص ֲדذ� 
�السم، +لذلك ظننت بأنه ما من حاجة لذكر �ألمر، [f [� �لرجل 

ª يسافر n �لطائر-.
�ما9 فو�نييه بنظر- حا�- +قاC: لقد حجبت معلوماy قيّمة عن 
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�لشرطة؛ [£ا قضية خطi- جد�.
[ليهما   Lد�  +iب جوليه  تا�َكني  �ملكتَب  �الثنا�  غا��   �

بوجهه �ملرعو4.
*   *   *

لبو��+   ÎÏ�+ قبعته  فو�نييه  �فع  �خلا�\   n لرصيف� على 
قائًال: <هنئك يا سيد بو��+. ما �لذ� <+حى [ليك ֲדذ9 �لفكر-؟

بو��+: �لتا� µعت كًال منهما على حد-؛ µعت [حد�¡ا 
صبا¥ �ليو$ من �جل n طائرتنا قاC بأنه سافر صبا¥ يو$ �جلرمية من 
با�يس [* [نكلتر� n طائر- تكا� تكو� فا�غة. +�جلملة �لثانية هي 
�ل: قالتها [ليس عندما قالت [£ا �تصلت مبكتب �خلطوÐ �جلوية 
�جلملتا�  هاتا�  كانت  �لصبا¥.  �حلة   n مكان�  جتد  فلم  �لعاملية 
بأنه   uبر+ميثيو �لطائر-  مضيف   Cقو  yتذكر +قد  متناقضتني، 
�<¦ مد�$ جيزيل سابق� على منت �لرحالy �لصباحية، +لذلك بد� 
+�ضح� <نه كا� من عا�ִדا <� تسافر n �لطائر�y �لصباحية، �لكن 
�لثانية عشر� ظهر'، شخص  طائر�  تسافر .   1� �!�3ها  ما  شخص4 
 �fملا :yففكر  .uبر+ميثيو �لطائر-  منت  على  <صًال  قد حجز  كا� 
قاC �ملوظف [� �لرحلة �لصباحية كانت Iجوo-؟ <هو خطأ <$ كذبة 

د-؟ +قد ��تْبُت n �خليا� �لثاÇ، +كنت على صو�4. متعمَّ
<كثر  �لقضية Iّير-  هذ9  تصبح  فو�نييه: n كل حلظة  صا¥ 
<نه  <ثر �مر<-، +�آل� يتضح   n ننا نسعى> لنا  �لبد�ية بد�   n .فأكثر

�جل. [� هذ� �ألمريكي...
يا  نعم   :Cقا+ �<سه ֲדد+]  هّز  �لذ�  بو��+   *] +نظر  توقف 
 yيس! صو�با n صديقي؛ من �لسهل جد� <� تصبح <مريكي� هنا
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Êر\ من �ألنف +علك ُيمَضغ +حلية صغi- مدببة +نظا�- y�f [طا� 
عظمي، كل fلك من ملحقاy +[كسسو���y �ألمريكي �لنمطي.

� <خر\ من جيبه �لصفحة �ل: �قتطعها من ¬لة >سكيتش<، 
فسأله فو�نييه: [الَ$ تنظر؟

- [* كونتيسة على شاطئ �لبحر.
- هل تظن...؟ +لكن ال، [£ا �قيقة صغi- �جلسم +ال ميكنها 
�لظهر. صحيح <£ا كانت  <مريكي طويل Iد+�4  تقو$ بد+�   �>
ممثلة +لكن ال يعقل <بد� <� تقو$ بتمثيل هذ� �لد+�. ال يا صديقي، 

لن تنجح هذ9 �لفكر-.
قاC بو��+: "<نا ª <قل [£ا ستنجح". +لكنه �ستمر بالنظر [* 

�لو�قة n يد9.
*   *   *
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�لفصل �لثاني عشر
في هو�بو��

لنفسه  +سكب  �لطعا$  طا+لة  قر4  هو�بو��  �للو��  +قف 
صحن� من �لكبد- +هو شا�� �لذهن. كا� ستيفن هو�بو�� n �لسابعة 
+كا�  طويل.  +fقن   Lّمستد  u>�  �f +كا�  عمر9،  من  +�لعشرين 
مظهر9 يدC على °�9 متام�، فهو �جل من �لنو» �لرياضي �لذ� 
�ب �7و�] �لطلق �+� <� يكو� لديه <� متيز +�ضح فيما Êص 
 ،yلسلوكيا�+ �ملبد<  فيما Êص  �لقلب Iافظ�  طيب  كا�  عقله. 

+كا� °لص� بشد- +عنيد� جد�.
<خذ صحنه �مللي] +عا� [* �لطا+لة حيث بد< يأكل. +بعدها 
 ¥�o> �لوجه.  متجهم  +هو  جانب�  �ماها   �> لبث  +ما  فتح صحيفة، 
صحنه �لذ� ª يكمله +�حتسى بعض �لقهو- � £ض +�قف�. +قف 
�لطعا$  حلظة +كأنه ª �ز$ <مر9، � هّز �<سه قليًال +غا�� غرفة 
فَعَبر �لصالة �لو�سعة +صعد [* �لطابق �لعلو�. قر» <حد �ألبو�4 
 :Cعا +�ضح   yلغرفة صو� ��خل  من  ��تفع  حيث  +�نتظر حلظة، 

��خل.
تطل  +�سعة  نو$ �يلة  غرفة  كانت  هو�بو��.  �للو��  �خل 
سريرها   n هو�بو��  سيسلي  +كانت  �جلنو4،  على  نو�فذها 
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+قد  �ملحفو�،  �لسنديا�  خشب  من  �ملصنو»  �لضخم  �إللز�بيثي 
بدy هي <يض� �يلة جد� بثياֲדا �حلريرية �حلمر�] +شعرها �لذه  
�ملتمّو\. +كا� على �لطا+لة �ملجا+�- صينية [فطا� عليها بقايا من 
+كانت  �سائلها،  تفتح  سيسيلي  كانت  +�لقهو-.   Cل�تقا�  iعص

خا�متها تتنقل n �لغرفة.
+�لنضا�-،   Cجلما� هذ�  بكل  ُيعَجب   �> �جل   �> شأ�  من 
�ل:  �لفاتنة  �لصو�-  هذ9  <بد�  فيه  تؤثر   ª هو�بو��  �للو��  +لكن 
فيه  قبل ثال« سنو�y، <صابته  مّر عليه oمن،  لقد  متثلها o+جته. 
هذ9 �لفتنة �ل: تقطع �ألنفاu لز+جته سيسيلي +جعلت حو�ّسه كّلها 
+��. كا� �بها Èنو� +عمق، +لكن fلك كله مضى.  تصا4 بالدُّ

كا� ¬نون� +غد� �آل� عاقًال.
قالت �لليد� هو�بو�� بشي] من �لدهشة: ما �ألمر يا ستيفن؟

<جاֲדا �ز$: <+ّ� �لتحد« [ليك على �نفر��.
قالت سيسيلي خلا�متها: ما�لني، �تركي fلك كله +�خرجي.

�للو��  +�مت  سيد�"،  يا  "حسن�  �لفرنسية:  �لفتا-  متتمت 
هو�بو�� بنظر- سريعة بطر� عينها � غا��y �لغرفة.

 �> <�يد   :Cقا �لبا4 �  <غلقت  �للو�� هو�بو�� ح¾  �نتظر 
<عر� بالضبط: ما هي <سبا4 عو�تك [* هنا يا سيسيلي؟
هّزy �لليد� هو�بو�� كتفيها +قالت: +لَِم ال <عو�؟

�ألسبا4  من   �iكث هنا�   �ّ>  � يبد+  تعو�ين؟  ال   ªَ  -
�لوجيهة.

- �9، �ألسبا4؟
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- نعم، �ألسبا4. <نت تذكرين <ننا �تفقنا -بالنظر [* عالقتنا- 
<� من �ألفضل <� ُنقلع عن مهزلة �لعيش مع�، كما �تفقنا <� تأخذ� 
�ملCÚ �لو�قع n �ملدينة مع °صصاy +�فية، بل +�فية جد�، +<� 
هذ9   �fفلما معينة.  حد+�  ضمن  بطريقتك  �خلاصة  حياتك  تتابعي 

�لعو�- �ملفاجئة؟
هّزy سيسيلي كتفيها ثانية +قالت: �عتقدy <£ا <فضل.

- <حسب <نك تقصدين �ملاC؟
- يا [7ي، لكم <كرهك! [نك <½ل �جل n �لوجو�.

- ½يل؟ تقولني ½يل +على عزبة هو�بو�� �هٌن سبُبه <نت 
+تبذير� �ملجنو�.

 Cخليو� به!  ִדتم  ما  كل  هذ�  هو�بو��...  هو�بو��،   -
+�لصيد +�ملحاصيل +�لفالحو� �لعجائز �ملمّلو�. يا [7ي، يا 7ا 

من حيا- تعيشها �مر<-!
- بعض �لنسا] يتمتعن ֲדا.

نصف  نفُسها  هي  �ل:   iك فينيشيا   oطر� من  نسا]  نعم،   -
.oلك �لطر�f حصا�. كا� عليك <� تتز+\ �مر<- من

 n قليًال yِتأخر :Cو �لنافذ- � قاÏ ��بو�هو ��مشى �للو
هذ9 �لنصيحة، فقد تز+جتك <نت.

!Loِنت ال تستطيع �خلر+\ من هذ� �ملأ>+ -
 n ترغب <نت  +<ضافت:  منتصر-،  حقو�-  كانت ضحكتها 

�لتخلص م¹، +لكنك ال تستطيع.
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- هل Íة حاجة للخوf n Ñلك كله؟
�لقيم +�ملبا�Ô +�لتمسك بكل قدمي، <لست كذلك؟  - هذ9 
[� <غلب <صدقائي ينفجر+� ضحك� عندما <قوC 7م �ألشيا] �ل: 

تقو7ا.
نقاشنا  موضو»   *] نعو�  هل  يشا¢+�.  كما  فليضحكو�   -

�ألساسي، عن سبب ¬يئك [* هنا؟
<علنَت  لقد  فقالت:  �غباته،  لتتبع  تكن   ª o+جته  +لكن 
n �لصحف بأنك لن تكو� مسؤ+ًال عن �يوÇ، فهل تسمي fلك 

تصرف� مهذب�؟
�لقيا$ ֲדذ9 �خلطو-. لقد  - [ن¹ �سف كث�i الضطر��� [* 
لألمو�  +لكّن  مرتني،  �يونك   yُسد� لقد  تذكرين،  كما  حّذ�تك 
<�يد  �لنقاÀ؟   �fملا +لكن  بالقما�...  �ملجنو�  +لعك   �] حد+��. 
لقد  هو�بو��.   *] �ملجي]   *] �ضطر�  �لذ�  ما  <عر�   �> فعًال 

كنت �+م� تكرهني هذ� �ملكا� +كا� يقتلك �مللل هنا.
قالت سيسيلي +قد <صبح +جهها �لصغi غاضب�: لقد ظننت 

بأ� fلك <فضل... �آل� فقط.
- �آل� فقط؟ 

هل  سيسيلي،  �د-:  سؤ�ًال  طر¥   � بتمعن،  كلماִדا  كّر� 
كنت تقترضني <مو�ًال من تلك �لفرنسية �لعجوo؟

- <ية �مر<-؟ ال <عر� ما�f تع¹.
ُقتلت على  �ل:  �ملر<-  <ع¹  <عنيه متام�،  ما  تعلمني  [نك   -
منت �لطائر- �لقا�مة من با�يس، �لطائر- �ل: عا�y ֲדا [* هنا. هل 
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�قترضت ماًال منها؟
- ال، بالطبع ª <فعل. من <ين <تتك هذ9 �لفكر-؟

- هيا يا سيسيلي، ال تتحامقي n هذ9 �لقضية. [� كانت تلك 
�ملر<- قد <قرضتك ماًال فمن �ألفضل <� ^�ي¹. تذكّر� <� �لقضية 
ª تنتِه +ª ُتغَلق بعد، +كا� قر�� Iكمة �الستجو�4 <£ا جرمية 
شرطة   �] معر+فني.   iغ  Öشخا>  +> شخص  ��تكبها  عمد  قتل 
[ّال  ليس  بد<4، +عثو�هم على �حلقيقة  �لقضية   n تعمل �لبلدين 
مسألة +قت. +من �ملؤكد <� �ملر<- قد تركت سجالy مبعامالִדا، 
فإ�f ظهر <� شي] يربطك ֲדا فينبغي علينا <� نكو� مستعدين مسبق�. 
ينبغي لنا <� نستشi فولكيس n �لقضية. كا� +يل��ها$ +فولكيس 

.Cاميا �لعائلة �للذ�� تعامال مع �لعائلة لعد- <جياI ا¡
 ª ¹ن] +<ُقل  �للعينة  �ملحكمة  تلك   n بشها��  Cِ�>  ª>  -

<µع بتلك �ملر<-.
<جاֲדا o+جها Èفا]: ال <ظن <� fلك يثبت كث�i من �ألمو�. 
�ألمر   �> من  تتأكد�   �> فلك  هذ9  جيزيل  مع  تعامل  لك  كا�   �]

سيغد+ معلوم� للشرطة.
�عتدلت سيسيلي n سريرها بغضب +قالت: �مبا كنت تعتقد 
<ن¹ قتلتها؟ لعلي +قفُت هنا�، n تلك �لطائر-، +نفخت سهام� 

عليها من <نبو4 نفخ؟
- �ألمر يبد+ جنون�، +لكن¹ <�يد منك <� تد�كي موقفك.

- <� موقف؟ ال يوجد <� موقف. [نك ال تصدL <ية كلمة 
<قو7ا، تب�. +ملا�f تبد� فجأ- كل هذ9 �للهفة علّي؟ [نك تكره¹، 

متقت¹، +ستكو� مسر+�� لو مّت غد�، فلما�f �لتظاهر؟
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- <لسِت تبالغني قليًال؟ +على <ية حاC +مع <نك تعت�ين¹ من 
�لطر�o �لقدمي فإن¹ <هتّم بسمعة +�سم عائل:، +fلك �تباع� لشعو� 

قدمي �لطر�o �مبا كنت حتتقرينه، +لكنه موجو� لدّ�.
� �ستد�� على عقبيه �ز$ +غا�� �لغرفة.

�<سه   n �ألفكا�  +تتابعت  تضر4   yنبضا صدغيه   n كا� 
<كو�  هل  متام�.  صحيح  هذ�  نعم،  �لبغض؟  �لكر�هية؟  سريع�: 
سعيد� لو ماتت غد�؟ يا [7ي، نعم! سأشعر مثل �جل <ُخر\ من 
عندما  ��ئعة  طفلة  كانت  كم  �حليا-!  هذ9  غريبة  هي  كم  �لسجن. 
�<يتها أل+C مر- f nلك �ملطعم، كم كانت تبد+ طفلة فاتنة ��ئعة! 
يا � من <¿ق! لقد جننت ֲדا، فقدy صو�l... بدy جتسيد� 
لكل ما هو عذI+ 4بو4، +قد كانت طَو�C �لوقت �إلنسانة �ل: 
<��ها �آل�، سوقية شرير- مشاكسة فا�غة. ª <عد قا��� ح¾ على 

�¢ية �ا7ا �آل�.
َصَفر ستيفن فأسر» [ليه كلب صغi من فصيلة سبيناC +<خذ 
ينظر [* صاحبه بعينني مليئتني مبشاعر �حلب. عبث بأfنيه �لطويلتني 
�ملهدبتني، � +ضع على �<سه قبعة قدمية +غا�� �ملCÚ مع كلبه، 
<عصابه  مز�عته Iا+ًال ִדدئة   n هد� �+� �لوئيد  باملشي  +بد< 
�لثائر-. مّسد بيد9 عنق كلبه �ملفضل +تبا�C كلمة مع سائس �خليل، 
o+جة  مع  �حلديث  بعض   Cتبا� حيث  �لبيت  مز�عة   *] fهب   �

�ملز��».
قابل  عندما  يركض خلفه  +كلبه  كا� ميشي n ممشى ضيق 
<فضل   n فينيشيا  yبد �لكستنائي.  جو��ها  ظهر  على   iك فينيشيا 
بإعجا4  هو�بو��  �للو��  [ليها  نظر  جو���.  متتطي  +هي  صو�ها 
قائًال:  حياها  �لطبيعية.  بيئته   *] +�لعو�-  بالد�]  غريب  +شعو� 
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مرحب� يا فينيشيا.
- مرحب� بك يا ستيفن.

- <ين كنت؟ هنا�، n مز�عة �لفد��ين �خلمسة؟
- نعم. هذ9 �ملهر- تنمو بشكل ��ئع، <ليس كذلك؟

- من �لطر�o �أل+C. هل �<يت fلك �جلو�� �بن �لعامني �لذ� 
�شتريته من سوL تشانيسلي؟

باملناسبة،  7ا:   Cقا  � �قائق،  لبضع   Cخليو� عن  حتدثا 
سيسيلي هنا.

- هنا، n هو�بو��؟
ª يكن من �<4 فينيشيا <� تظهر �لدهشة، +لكنها ª تتمكن 

من [خفا] ن�- �لدهشة �لكامنة n صوִדا.
- نعم، +صلت ليلة <مس.

fلك   n كنِت  لقد  ستيفن:   Cقا بعد9  بينهما،  صمت  سا� 
�الستجو�4 يا فينيشيا، فكيف... <ع¹، كيف سا�y �ألمو�؟

من   iبالكث  *�> <حد  ال  حسن�،  قالت:   � حلظة   yفكر
�ملعلوماy، [� كنت تفهم ما <عنيه.

- <ª يصر¥ �جاC �لشرطة بشي]؟
- ª نسمع منهم <� شي].

- ال بد <� fلك كا� <مر� مزعج� لك.
- ª يكن ممتع� بالتأكيد، +لكنه ª يكن مفجع� <يض�؛ لقد 
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كا� قاضي �لتحقيق نزيه� +Iترم� متام�.
 :Cقا  � �لذهن  شا��  +هو  �لسيا\   y�iشج ستيفن  ضر4 
��تكب  من   Öصو½ <ع¹  فكر-،  لديك  هل  فينيشيا...  يا   Cقو>

�جلرمية؟
ال. � سكتت حلظة  +قالت:  ببط]  �<سها   iك فينيشيا   yهّز
+قد  قوله،  تريد  عما  فيها  تع�  طريقة  +<fكى  <فضل  عن  لتبحث 
توصلت [* تلك �لطريقة <خ�i متر�فقة مع ضحكة خافتة: على كل 
حاª C تكن سيسيلي +ال <نا َمن فعل fلك. هذ� ما <نا +�ثقة منه أل£ا 

كانت ستر�Ç كما كنت سأ��ها لو فعل <حدنا fلك.
ضحك ستيفن <يض� +قاC بفر¥: هذ� حسن جد�.

 n ¥تيا�ال� +لكنها ملست  �لنكتة،  سبيل  على  بكلمته  نطق 
صوته. [�f فقد كا� يفكر... � غyi ¬ر¦ تفكiها.

<ليس  طويل،  oمن  منذ  عرفتك  لقد  فينيشيا،  ستيفن:   Cقا
لك   Cقو>  �> بوسعي   �> +<شعر  صغا��،  <طفاًال  كّنا  منذ  كذلك؟ 

بعض �ألشيا].
- بوسعك طبع�.

<نك  <ظن  +�قعية:  ها�ئة  بن�-  <ضافت   � قليًال،   yتر��+
ستتحد« بشأ� سيسيلي؟

مع  متو�طة  سيسيلي  كانت  هل  فينيشيا،  يا  �µعي  نعم؛   -
تلك �ملر<- جيزيل بأ� شكل؟

<جابت فينيشيا ببط]: ال <عر�. لقد كنت n جنو4 فرنسا كما 
تعلم، +ª تصل¹ <حا�يث +[شاعاy لوبينيه بعد.
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- ما هو �<يك؟
- حسن�، بصر�حة لن يدهش¹ تو�طها.

هّز ستيفن �<سه مفكر�، فقالت فينيشيا بلطف: +هل ينبغي <� 
تقلق <نت؟ <ع¹ <نكما تعيشا� منفصَلني تقريب�، كلٌّ منشغل �ياته، 

<ليس كذلك؟ +هذ9 �لقضية من شأ£ا هي ال من شأنك.
- +لكن ما ��مت o+ج: فالقضية هي حكم� قضي: <يض�.

- <ال تستطيعا� <�... <� تتفقا على �لطالL؟
- هل تقصدين تلفيق حجة للطالL؟ <شك n قبو7ا fلك.

- هل تطّلقها لو سنحت لك �لفرصة؟
قاC بكآبة: لو توفر لدّ� سبب لطّلقتها بالتأكيد.

- +<ظنها تعر� fلك، <ليس كذلك؟
- بلى.

حقو�-  [£ا  نفسها:  مع  فينيشيا   yفكر+ �الثنا�،  صمت 
مشاكسة! <عر� fلك متام�، +لكنها حذ�- حريصة ماكر-. � �فعت 

صوִדا قائلة: فليس هنا� ما ميكن فعله [�f؟
هّز ستيفن �<سه � قاC: لو كنت حر� يا فينيشيا، فهل كنت 

تتز+جين¹؟
<جابت فينيشيا بصوy ¬ر� عمد� من �لعاطفة +هي تنظر بني 

<Çf جو��ها: <ظن¹ كنت سأقبل.
ستيفن! لقد <حّبت ستيفن �+م�، منذ �أليا$ �خلو��، منذ <يا$ 
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�لطيو�... +قد كا� ستيفن   Àسة +�للعب +�لبحث عن <عشا�ملد�
 n «مينعه من �لوقو �يكن مغرم� [* �حلد �لذ ª مغرم� ֲדا، +لكنه

غر�$ <هو\ ¬نو� مع فتا- كو�u 7ا مكر �لقطة +�ها¢ها.
قاC ستيفن: كنا سنعيش حيا- ��ئعة مع�.

 ،iلفط�+ �لشا�   C+تنا �لصيد،  عينيه:  <ما$  �لصو�  +طافت 
��ئحة �أل�Ñ �لندية +�أل+��L، �ألطفاC... كل �ألشيا] �ل: ª يكن 
بوسع سيسيلي <� تشا�كه فيها <+ تعطيه [ياها. غطّت عينيه غشا+ٌ- 
كأ£ا �لضباµ � ،4ع فينيشيا تتكلم بنفس fلك �لصوy �ملسطح 
�لعاطفة: ستيفن، [� كنت مهتم� فما �<يك بذلك؟ [�  �خلا� من 

.Lحلنا مع� فإ� سيسيلي ستضطر [* �ملو�فقة على �لطال�
شيئ�  تفعلني  <�عك   Ç> تظنني  هل  [7ي!  يا  بعنف:  قاطعها 

كهذ�؟
- [ن¹ ال <با�.
- +لك¹ <با�.

حتد« بشكل Iسو$. +فكرy فينيشيا مع نفسها: "تلك هي 
�لقضية؛ [نه ألمر مؤسف حق�. [نه كا�9 7ا [* <بعد �حلد+� +لكنه 
يبقى نزيه� ملتزم� مببا�ئه �غم fلك، +ما كنت أل�يدÊ �> 9تلف 

عن طبعه". <ما بصوy عاCٍ فقالت: حسن� يا ستيفن، [ن�f ¹هبة.
َ+َكزy حصا£ا بكعبها بلطف، +عندما ���y لتلّو¥ لستيفن 
كل   yظهر �لسريعة  �لنظر-  تلك   n+ عينا¡ا،  �لتقت  بالو��» 

�ملشاعر �ل: جتّنبتها كلماُتها �حلذ�-.
منها،  فينيشيا   Ðسو سقط  �ملر\  �o+ية  عند  �نعطافها  لد¦ 
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+تصا�� <ّ� �جًال كا� ميشي فالتقطه +<عطا9 7ا مع �Ïنا]- مباَلغ 
من  +جهه  �<يت  <ن¹  يبد+  <جن ،  [نه  تشكر9:  +هي   yفّكر ֲדا. 

قبل.
لوبينيه   n قضتها �ل:  �لصيف  <يا$   n عقلها +�ث نصف 
فيما كا� �لنصف �آلخر يفكر بستيفن. +ª تسعفها �لذ�كر- [ّال لد¦ 
�لرجل  [نه   :ªحلا� عقلها  لتنبه  فجأ-  َصَحْت  بيتها؛   *] +صو7ا 
[نه  �لتحقيق   Cخال قالو�  �لطائر-.   n مقعد9   Çعطا> �لذ�  �لضئيل 

�جل �لتحر�. 
+سرعا� ما جا]y فكر- <خر¦: ما �لذ� يفعله هنا؟

*   *   *
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�لفصل �لثالث عشر
في مؤسسة <نطو��

حضرy جني [* مؤسسة <نطو�� لتصفيف �لشعر n صبا¥ 
�لشخص  بشي] من �خلو�. +قف  �الستجو�4  <عقب  �لذ�  �ليو$ 
نفسه (+�µُه �حلقيقي هو  <نطو��  <نه هو �ملسيو  يُعتَبر عا�ً-  �لذ� 

<ند�+ ليتش) ليحّييها بتقطيبة تنذ� بالشؤ$.
+ّبخ جني قائًال [£ا بلها] متام�. فلما�f �غَبت n �لسفر جو� 
�لطائشة  خطوִדا   �] �لفكر-!  هذ9  جا]ִדا  <ين  من  حاC؟  كل  على 
كامًال  غضبه  جا$  <� صّب  +بعد  مؤكد�.  ستلحق مبؤسسته ضر�� 
من  غمز-  تنصر�  +هي  تلقت  +قد  باالنصر��،  جلني  µح 

صديقتها غال�يس.
 yصو+  Cمتعا سلو�   y�f �قيقة  شقر�]  غال�يس  كانت 
منخفض عميق Iتر�، <ما خا�\ �لعمل فإ� صوִדا يعو� خشن� 
�لَبهيم Áلس  [� هذ�  يا عزيز�.  تقلقي  قالت جلني: ال  مضحك�. 
[7ي!  يا   9� �لفرصة.  تعطيه  لن  <نك  <علم  +<نا   ،yلعثر�� متسقط 
ها هي شيطان: �لعجوo قا�مة، تب� 7ا. ما <ظنها [ّال تشتعل غضب� 

كعا�ִדا. <�جو <� ال تكو� قد <حضرy معها fلك �لكلب �للعني.
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بعد �قيقة +�حد- كا� باإلمكا� µا» صوy غال�يس بن��ته 
�ملنخفضة �لعميقة: صبا¥ �خلi يا سيد�، ملاª �f حتضر� كلبك 

�لصغi �جلميل معك؟ هل نبد< <+ًال بالشامبو +بعدها...
 y�f �مر<-  جلست  حيث  �ملجا+�-  �لغرفة   *] جني  �خلت 
د منتظرً- +هي تتفحص +جهها n �ملر�- +تقوC لصديقة  شعر ¬عَّ
7ا: عزيز�، [� +جهي °يف جد� هذ� �لصبا¥. [نه °يف حق�.

<+��L ¬لة  تقلب مبلل  �هتما$ +هي  <جابت صديقتها �+� 
مضى عليها ثالثة <سابيع: هل تظنني fلك يا عزيز�؟ [نه يبد+ � 

كشأنه n كل يو$.
 yكز�جني توقفت �لصديقة عن تقليب �ملجلة + Cمع �خو+
<نا  عزيز�،  يا  هي  [£ا  قالت:   � نافذ،  بشكل  على جني  نظرها 

متأكد- من fلك.
قالت جني �يوية مرحة كما هو متوقع منها +بطريقة �عتا�ִדا 
ُيذَكر: صبا¥  �لي� �+� <� ¬هو�  تتكلم ֲדا  �آل� �يث <صبحت 
�خلi يا سيد�، ª نَر� منذ +قت طويل، يبد+ <نك كنت مسافر-.

<جابت �ملر<- y�f �لشعر �ملجّعد +قد بد<y حتدL [* جني 
هي �ألخر¦ باهتما$ صريح مكشو�: كنت n �نتيب.

قالت جني �ماسة كاfبة: يا للر+عة! لنَر �آل�، هل تريدين 
غسل شعر� بالشامبو +تسر�ه <$ تريدين صبَغه �ليو$؟

تقدمت �ملر<- y�f �لشعر �ملجّعد [* �ألما$ +قد �نشغلت عن 
�لتركيز على جني، +<خذy تتفحص شعرها بدقة � قالت: <حسب 

<� صبغته تتحمل <سبوع� �خر. يا [7ي كم <بد+ °يفة!
�لذ� تتوقعينه n هذ�  يا عزيز�، ما  قالت صديقتها: حسن� 
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�لوقت من �لصبا¥؟
جني: �نتظر� ح¾ يتم تسر�ه +سترين بعدها.

عا�y �ملر<- حتّدL [* جني � قالت: <خ�ي¹، <<نت �لفتا- 
�ل: <�لت بشها�ִדا n �ملحكمة <مس، �لفتا- �ل: كانت على منت 

�لطائر-؟
- نعم يا سيد�.

- يا له من <مر بالغ �إلثا�-! حّدثي¹ عن �لقضية.
بذلت جني جهدها لتسلي oبونتها: حسن� يا سيد�، لقد كا� 

�ألمر °يف� حق�... 
+<سهبت تر+� �لقصة +جتيب عن �ألسئلة عندما ُتطَر¥: كيف 
كا� شكل �ملر<- �لعجوo؟ هل صحيح <نه كا� على منت �لطائر- �ثنا� 
�حلكومة  بفضائح  مرتبط  �ألمر   �>+ �لفرنسيني  �لتحر�   Cجا� من 
�لفرنسية؟ هل كانت �لليد� هو�بو�� بني �لركا4 حق�؟ <هي �يلة 

حق� كما يقوC �جلميع؟ +َمن -باعتقا� جني- ��تكب �جلرمية؟
+�ستمر �حلديث على هذ� �لشكل. كا� هذ� �المتحا� �أل+� 
كلها  كانت جتر�  <خر¦   -iكث +ِمحن   yالمتحانا  Cستهال� ¬ر� 
على نفس �لنمط؛ كانت �لنسو- كلهن ير�� <� تتعهد شعَرهن �لفتاُ- 
�لطائر-، +كا� بوسع �جلميع <� يقلن لصديقاִדن:   n ل: كانت�
��ئع  بشكل  �لشعر  يصففو�  [£م  ��ئع،  مدهش  <مر  عزيز�،  يا 
<يض�. �µها جني، شابة ضئيلة بعض �لشي] y�f عينني +�سعتني. 

ستحكي لك �لقصة كلها لو طلبت fلك بلطف...
مع £اية �ألسبو» شعرy جني بأ� <عصاֲדا تكا� تنها� من �إلجها� 
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+�لضغط؛ شعرy <حيان� بأ£ا لو �ضطرy [* [عا�- سر� �لقصة مر- 
 n yִדاجم سائليها مبجفف �لشعر. +لكنها عثر +> Üخر¦ فسو� تصر>
 yحة <عصاֲדا +مشاعرها، حيث عمد��لنهاية على طريقة <فضل إل�

[* �لسيد <نطو�� +طالبته Èر<- بزيا�- ��تبها.
ֲדذ�  لتتقدمي  �لوقاحة  متلكني  هل  fلك؟  تطلبني  <نت   -
�لطلب n حني <نª ¹ <قر� [بقا]� هنا [ّال بد�فع طيبة �لقلب بعد 
<� تو�طت n قضية جرمية قتل؟ كثi من �لرجاC �لذين ال ميلكو� 

طيبة قل  كانو� سيطر�+نك فو��.
للزبائن  جذ4  مصد�  [ن¹  هر�]،  هذ�  ب�+�:  جني  <جابته 
<fهب   �>  Çتريد كنت   �]+ fلك،  تعر�  +<نت  �ملحل  هذ�   n
 +> هنر�  مؤسسة   n <�يد9  ما  على  بسهولة  سأحصل  فسأfهب. 

مؤسسة ميسو� �يشيه.
- +من �لذ� سيعر� <نك �نتقلت [* هنا�؟ +ما هي <¡يتك 

على كل حاC؟
Iكمة  �نعقا�  <ثنا]   n �ثنني   +> صحفي�  قابلت  لقد   -
�الستجو�4 تلك، +سيقو$ +�حد منهما بالتغطية �إلعالمية +�لدعاية 

النتقا� من هذ9 �ملؤسسة [* مؤسسة <خر¦.
+ألنه خشي <� يكو� fلك صحيح� بالفعل فقد +�فق <نطو�� 
متذمر� على مطالب جني، +قد حيَّت غال�يس صديقَتها �ماسة 
لك هذ9  نّد�  يكن   ª ملاكر� هذ�  يا عزيز�.  <حسنت صنع�  قائلة: 
فال  مصلحتها  <جل  من  قليًال  تقاتل   �> �لفتا-  تستطع   ª  �f] �ملر-. 
ما  هذ�  عزيز�،  يا  عظيم  �يع�؟  مصiنا  سيكو�   �fما  ���>

تستحقينه، +<نا معجبة بك لذلك.
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<ستطيع  مشاكس:  بشكل  يرتفع   iلصغ� +fقنها  <جابتها جني 
 Cلك طو�f *] -جيد� من <جل معيش:، فقد كنت مضطر Cلقتا�

حيا�.
غال�يس: �لصالبة يا عزيز� هي �ألساu. +لكن �ستمر� مع 
�لرجل بنفس �ألسلو4. [� تصرفك هذ� سيجعله �بك <كثر فأكثر 
بالفعل. [� �خلنو» ال ُيطعم خبز� n هذ9 �حليا-، +لك¹ ال <ظن <� 

.�iمن هذ9 �ملشكلة كث Çي� منا يعا>
يومي�  يتكر�  كا�  (�لذ�  للقصة  جني  سر�  <صبح  fلك  بعد 

بقليل من �لتغيi) <شبه ما يكو� بد+� متثله على �ملسر¥.
*   *   *

حتقق �لعشا] �ملوعو� +�لذها4 [* �ملسر¥ مع نو�ما� غيل 
n موعد9، +قد كا� fلك �ملسا] من تلك �ألمسياy �لساحر- �ل: 
 L�+fكانت كل كلمة قيلت فيها تظهر +ثاق� [ضافي� من �لعاطفة +�أل
يكرها�  �لقطط،  +يكرها�  �لكال4  �با�  كانا  كال¡ا  �ملشتركة. 
�لسلمو� �ملدخن، �با� غريتا غا�بو  �لبحر +�با� µك  Iا� 
+يعجبهما   yلبدينا� �لنسا]  من  ينفر��  هيبو��،  كاترين  +يكرها� 
�لفاقع،  باأل¿ر  �ملطلية  �ألظافر  يكرها�  �لفاحم،  �ألسو�  �لشعر 
�لضجيج  فيها  يعلو  �ل:  +�ملطاعم  �لعالية   yألصو�� يكرها� 

.Lألنفا� y��على قطا yيفّضال� �حلافال+
 iلقد بد� معجز� تقريب� <� يلتقي شخصا� على هذ� �لعد� �لكب

من �ألL�+f �ملتفقة.
 n حد �أليا$، +بينما كانت جني تفتح حقيبتها �ليد+ية> n+
�لعمل، سقطت �سالة من غيل. +�Ïنت لتلتقطها بشي] من �خلجل، 
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فقفزy غال�يس Ïوها +قالت: من هو صديقك يا عزيز�؟
قالت جني +قد توّ�� +جهها: ال <عر� ما�f تقصدين.

- ال حتا+� خد�عي، فأنا <عر� <� هذ9 �لرسالة ليست من 
خاC <مك �لعظيم! [نª ¹ <+لد <مس، من هو يا جني؟

- [نه شخص ما... �جل �لتقيته n لوبينيه، طبيب <سنا�.
قالت غال�يس بنفو� Iّبب: طبيب <سنا�؟ <ظن <� له <سنان� 

ناصعة �لبياÑ +<نه f+ �بتسامة �يلة.
�ضطرy جني [* �العتر�� بأ� fلك صحيح بالفعل، � قالت: 

[نه f+ +جه شديد �لسمر- +عينني شديد� �لز�قة.
- ميكن أل� �مرÔ <� يكو� �f +جه <µر، �مبا كا� fلك من 
�س �لشاطئ +�مبا كا� نتيجة �ستخد�$ �+�] ميكن �حلصوC عليه 
من <� صيد�. [� �لرجاC �لوسيمني تكو� بشرִדم بر+نزية خفيفة، 
 �] ،�fفيبد+ <£ما �يلتا�. +لكن، طبيب <سنا�! ملا �لعينا�  <ما 
<��� <� يقبلك فستشعرين بأنه يقوC لك: �فتحي فمك <كثر قليًال من 

فضلك!
- كفا� بالهة يا غال�يس.

 y¦ <نك <سأ�ال حاجة [* كل هذ9 �حلساسية يا عزيز�، < -
فهمي... نعم يا سيد هنر�، [ن¹ قا�مة. تب� 7نر� هذ�! يظن نفسه 

.yن �لبناÏ ֲדذ9 �لطريقة �ل: يأمرنا ֲדا ��م��طو]
*   *   *

كانت �لرسالة تقتر¥ على جني تنا+C �لعشا] مع نو�ما� غيل 
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�ستلمت جني  عندما  �لسبت،  يو$  �لغد�]  موعد   n+ .لسبت� ليلة 
لنفسها:  قالت  +�لثقة.   C¢بالتفا  yشعر oيا�ته،  ّمتت  �لذ�  <جرها 
�لطائر- خوف� على   n $ليو� �لغريب <ن¹ كنت قلقة جد� f nلك 
عملي. لقد �نتهى كل شي] على <�ل +جه؛ [� �حليا- ��ئعة جد� 

بالفعل.
تبّذ�   �>  y�قر لقد  ح¾  +�حلماسة،  باحليوية  تشعر  كانت 
مع  باملوسيقى  +تستمتع   u+ْها كوْ�َنر  مطعم   n غد�]ها   C+تتنا+
طعامها. جلست على مائد- °صصة أل�بعة <شخاÖ كا� Áلس 
عليها شا4 +�مر<- n منتصف عمرها. كانت �ملر<- تنهي غد�]ها، 
من   -iكب ¬موعة  +¿لت  حساֲדا  قائمة  طلبت   �> لبثت  +ما 

.y�غا�+ uألكيا�
+حني  �لطعا$،  <ثنا]   n كتاب�  تقر<  -كعا�ִדا-  جني  كانت 
�فعت �<سها +هي تقلب �لصفحة الحظت <� �لشا4 �لذ� Áلس 
مقابلها على �ملائد- �دL [ليها بإمعا�، +n نفس �للحظة <��كت 
<� +جهه مألو� لديها على Ïو غائم ª تتبّينه. +فيما كانت تد�� 
 :Cقا+ حتية   ÎÏفا بعينيها  �لشا4  عينا  �لتقت   yالكتشافا� تلك 

�عذ�ي¹ يا �نسة، <ª تتذكري¹؟
نظرy [ليه جني بإمعا� <شد. كا� �f +جه <بيض صبياÇ جذ�4 
بسبب سرعة تعب9i عن مشاعر صاحبه +ليس ألية معاª �الية فيه. 
+تابع �لشا4 كالمه قائًال: صحيح <ننا ª نتعا��... [ال [µ> �fيت 

�جلرمية تعا�ف�، كما <ننا <�لينا بشها�تينا I nكمة �الستجو�4.
<عر�  بأن¹   yفكر لقد  ¿قا]!  من   � يا  طبع�،   ،9�  -

+جهك. <نت...
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- جا� �+بو�.
�لشي].  بعَض  مضحكة   -iصغ باÏنا]-  +قا$  �لشا4  قا7ا 
 :Cتر��9 غال�يس �+م� +يقو �مأثو Cكر¦ قوf عقل جني n لتمعت�
[�f تبعك �جل +�حد فمن �ملؤكد <� يتبعه �آلخر؛ يبد+ fلك من 

قو�نني �لطبيعة!
لقد كانت حيا- جني �+م� حيا- بساطة +عمل جا�. كانت فتا- 
fكية مرحة ليس 7ا <صدقا]، +�آل� يبد+ <� �لرجاC يتهافتو� من 
كل حد4 +صوª !4 يكن Íة شك n <� +جه جا� �+بو� +هو 
ينح¹ فوL �ملائد- كانت فيه <شيا] <كثر من ¬ر� �أل�4 +�الهتما$. 
كا� مسر+�� Èلوسه مقابل جني، بل كا� <كثر من مسر+�، كا� 

َجِذًال باألمر.
فكرy جني مع نفسها بشي] من �لريبة قائلة: +لكنه فرنسي، 

+يقولو� ��ئم� [ّ� عليك <� حتترu من �لفرنسيني.
قالت جني: "[�f فما oلت n [نكلتر�؟"، � ما لبثت <� المت 

نفسها بصمت بسبب تفاهة هذ9 �لعبا�-.
- نعم، fهب +�لد� [* <�ن�- ليلقي Iاضر- هنا�، +لكننا 

سنعو� [* فرنسا غد�.
.9� -

- هل �عتقل �جاC �لشرطة <حد� ح¾ �آل�؟
- ال، ح¾ [� <� شي] ª ُيكَتب n �لصحف عن �ملوضو» 

مؤخر�. �مبا نفضو� <يديهم من �لقضية.
عن  يتخلو�  لن  [£م  ال،  ال،   :Cقا+ �<سه  �+بو�  جا�  هّز 
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�لقضية؛ [£م يعملو� بصمت. � <+مأ بشكل معّبر +<ضا�: حتت 
جنح �لظال$.

قالت جني بقلق: ال تقل fلك، [نك ^يف¹.
- نعم، هذ� ليس بالشعو� �ملريح كث�i، <� تكوÇ قريبة [* 
هذ� �حلد من جرمية قتل ترتكب. +قد كنت <نا <قر4 منك، كنت 

قريب� جد� n �حلقيقة. <حيان� <كر9 �لتفكi بذلك.
- َمن فعل fلك بر<يك؟ لقد تسا]لت مر���.

هّز جا� �+بو� كتفيه +قاC: ليس <نا، فقد كانت بشعة جد�!
- حسن�، <حسب <نك تفّضل قتل �مر<- بشعة على قتل �مر<- 

�يلة؟
<بد�؛ [� كانت �ملر<- �يلة فسيحبها �ملر]، +قد تعامله   -
بشكل سي] فتدفعه [* �لغÁ+ ،-iن بغiته فيقوC لنفسه: حسن�، 

.¹�iسأقتلها، هذ� س
- +هل n مثل هذ� �لعمل ��حة؟

- هذ� ما ال <عرفه يا �نس:، ألنª ¹ <جر4 بعد.
+ضحك � هّز �<سه +قاC: +لكّن عجو�o قبيحة كجيزيل... 

َمن �لذ� يريد <� يزعج نفسه +يقتلها؟
- حسن�، هذ9 [حد¦ �لطرL �ل: ُينظَر ֲדا [* �ملوضو».

يفكر   �> �لشي]  بعض  يبد+ °يف�  +قالت:  قطبت جبينها   �
�ملر] <£ا �مبا كانت شابة +�يلة y�f يو$.

تك�   �> للحيا-،  �لعظمى  �ملأسا-  [£ا  <عر�؛  <عر�،   -
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�لنسا] +يصبحن عجائز.
- يبد+ <نك تفكر كث�i بأشكاC �لنسا].

- قد يبد+ هذ� غريب� بالنسبة لك ألنك [نكليزية، فاإلنكليز� 
يفكر <+ًال n عمله، � n �ياضته +7و9، +<خo n �i+جته. نعم، 
 Lفند n �جل [نكليز�نعم، هذ� هو �لو�قع بالفعل. ^ّيلي، كا� 
صغn i سو�ية +مرضت o+جته، +كا� عليه <� يكو� n مكا� 
ما n �لعر�n L موعد Iد�. حسن�، هل تصدقني <نه تر� o+جته 
+سافر لكي يكو� على �<u عمله n �لوقت �ملحد�؟ +قد �عت�� 
�ألمر، هو +o+جته كال¡ا، طبيعي� متام�! <ما �لطبيب �لذ� عاجلها 
فهي o+جة،  متوحش�.  �لز+\  �عت�  فقد  [نكليزي�)  يكن   ª �لذ�+)
كائن بشر� ينبغي <� تكو� له �أل+لوية، <ما <��] عمل �ملر] فهو <قل 

.iية بكث¡>
- ال <���، +لكن <حسب <� عمل �ملر] ينبغي <� تكو� له 

�أل+لوية.
- ملا�f؟ <�<يت؟ ها <نت <يض� حتملني �لر<� نفسه. عند قيا$ 
�ملر] بعمله فهو �صل على �ملاC، +عند �لعناية بامر<ته فإنه يصر� 

.C+كثر نبًال +مثالية من �أل> Çلذلك فإ� �ألمر �لثا ،Cلك �ملاf
ضحكت جني +قالت: �9، حسن�، <ظن <ن¹ <فّضل <� ينظر 
o+جي [ّ� على <نo ¹+جة Iبوبة <كثر من �عتبا�� �لو�جب �قم 
 ،l ¹حد ֲדذ9 �لصر�مة. <فضل <� يشعر بأنه ميتع نفسه عندما يعت�+

ال <� يشعر بأن¹ +�جب ينبغي عليه <� يؤ�يه.
- ال <حد ميكن <� يشعر بذلك معك يا �نس:.

توّ��y +جنتا جني قليًال <ما$ ن�- �لشا4، +مضى هو يتحد« 
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بسرعة: [نo> ª ¹� [نكلتر� [ّال مر- +�حد- من قبل، +قد كا� من 
+<��قب   u��>  �> �الستجو�4-   n $ليو� -fلك  جد� �  �ملمتع 

ثال« شاباy فاتناy، كل منهن ^تلف عن �ألخر¦.
سألت جني: +ما�f كا� �<يك ֲדن �يع�؟

جيد�.  مثيالִדا  <عر�  [ن¹   ،9� هو�بو��،  �لليد�  تلك   -
[£ا غريبة جد� +خا�جة عن �ملألو� +مبذ�- جد� جد�. بوسعك 
<� تشاهد� مثيالִדا جالساy على طا+الy �لقما�؛ �لوجه �لناعم 
+�لتعبi �لقاسي. +<نت تعلمني، تعلمني جيد� كيف ستكو� <شكا7ن 
بعد ·س عشر- سنة مثًال. [£ا تعيش من <جل �ملتعة +�لتسلية، من 

<جل �ملغامر�y، +�مبا �ملخد��y... [£ا ال تثi �الهتما$ قطع�.
- +�آلنسة كi؟

جا�: �9، هذ9 [نكليزية جد� جد�. +لن يتر�� صاحُب متجر 
 ++f ُيقرضها +يثق ֲדا، فإ� <صحا4 �ملتاجر عندنا �> �iلريف� n
مالبس  تشبه  +لكنها  �لتفصيل،  ��ئعة  مالبسها  جد�.  نافذ-   -iبص
�لرجاC بعض �لشي]. +هي متشي +كأ£ا متتلك �أل�Ñ +ما عليها، 
[ال <£ا ليست مغر+�- �غم fلك. [£ا �مر<- [نكليزية متام�، +هي 

تعر� من <� قسم من [نكلتر� ينحد� كل فر� من �ألفر��.
- +<نا؟

- <نت؟ قلت لنفسي: كم يكو� ��ئع� <� <��ها ثانية y�f يو$، 
+ها <نا هنا <مامك. [� �ألقد�� ترتب �ألمو� بشكل ��ئع <حيان�.

- <نت عاª �ثا�، <ليس كذلك؟ [نك حتفر +تستخر\ �ألشيا]؟
عمله،  عن  يتحد«  +هو  �+بو�  شديد جلا�  بانتبا9  <صغت 
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 ،iلكث� iيت �لكث>�+ -iبلد�ن� كث yَ�o قالت: لقد+ yتنهد �iخ>+
يبد+ هذ� ��ئع�، <ما <نا فلم <fهب [* <� مكا� +ª <َ� شيئ�.

 iمناطق غريبة غ �+تشاهد �لك؟ <� تسافرf هل حتبني -
مأهولة n �أل�Ñ؟ لكنك لن تستطيعي عندها <� متّوجي شعر�، 

تذّكر� fلك.
 yضحكت جني +قالت: "[نه يتمّو\ من تلقا] نفسه". � نظر
[* �لساعة �جلد��ية +نا�y �لنا�لة على عجل طالبًة فاتو�- حساֲדا.

قاC جا� �+بو� بقليل من �حلر\: �نس:، <تسا]C [� كنت 
تسمحني... كما قلت لك: سأعو� غد� [* فرنسا، فهل تسمحني 

بتنا+C �لعشا] معي �لليلة؟
- <نا �سفة جد�، ال <ستطيع ألن¹ سأتعشى مع شخص �ليو$.

- �9، <نا �سف جد�. هل تأتني [* با�يس n �لقريب؟
- ال <ظن fلك.

- +<نا <يض� ال <عر� م¾ ميكن <� <o+� لند� ثانية. [نه ألمر 
Iز�.

+قف حلظة +هو ينظر [ليها � قاC: �مل <� <��� ثانية، �مل 
.�iلك كثf

.Cبد� +كأنه يقصد ما يقو+
*   *   *

اجاثا كريستي & كتاب رواية مكتبة الرمحي أحمد



١٧٣

�لفصل �لر�بع عشر
في موسويل هيل

n نفس �لوقت، حني كانت جني تغا�� مؤسسة <نطو��، كا� 
نو�ما� غيل يقوC بلهجة +�ية Iترمة: سأعاجله بلطف، <خ�ي¹ 

.ª> �حسسِت بأ> �]
+<�خلت يُد9 �خلبi- حّفا�َ- �ألسنا� �لكهربائية، � ما لبث <� 

قاC: حسن�، هل <كملت �خللطة يا �نسة �+u؟
كانت �آلنسة �+È uانبه متام� متز\ خلطة بيضا] على لو¥ 
يو$  تأتني  قاC: هل   � uلضر� نو�ما� غيل حشو  صغi، +<كمل 

�لثالثا] �لقا�$ لتصليح بقية �ألسنا�؟
شر¥   n بسرعة  فمها  تغسل  كانت  �ل:  مريضته  �ندفعت 
ل. قالت [£ا مسافر- +[£ا �سفة جد� أل£ا ستضطر [* [لغا]  مفصَّ
�ملوعد �لقا�$، +قالت [£ا ستبلغه بعو�ִדا عندما تعو�. � فّرy من 

�لغرفة بسرعة.
قاC غيل: حسن�، كفانا عمًال �ليو$.

 Cلتقو هيغينسو�  �لليد�  �تصلت  لقد   :u+� �آلنسة  قالت 
تريد  �لقا�$، +هي ال  �ألسبو»   n موعدها [لغا]   *] [£ا مضطر- 
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حتديد موعد �خر. كما <� �لكولونيل بالنت ال يستطيع �حلضو� يو$ 
�خلميس.

هّز نو�ما� غيل �<سه +قد جتهم +جهه. كا� كل يو$ كسابقه: 
مسافر،  ُتطَر¥:  �ألعذ��  <نو�»  كل  ُتلَغى.  +مو�عيد  يتصلو�   uنا>
�fهب [* �خلا�\، oكا$، �مبا ال <كو� هنا... ال يهم ما يطرحونه 
طئه �لعني، ��9  من عذ�، فقد �<¦ نو�ما� �لسبب �حلقيقي �لذ� ال̂ 
قبل قليل n عني �خر مريضة عاجلها عندما مّد يد9 ليأخذ �حلّفا�-، 
�ملر<- على  <فكا�  يسجل   �> بوسعه  كا�  مفاجئة.  نظر- �عب   ¦>�
�لو�L: "�9 يا عزيز�، طبع� كا� على منت تلك �لطائر- عندما ُقتلت 
�ملر<-. [ن¹ ألعجب، ال بد <نك µعت عن <ناu يفقد+� عقلهم 
بالفعل، �مبا كا�  <مين�  +يرتكبو� <شد �جلر�ئم بشاعة. ليس �ألمر 
�لرجل قاتًال مهو+س�. لقد µعت <£م يظهر+� كبقية �لناu متام�، 

."Öعينيه نظر- من نو» خا n م� بأ�+� yعتقد <ن¹ شعر>+
<سبوع�  سيكو�  �لقا�$  <سبوعنا   �> يبد+  حسن�،  غيل:   Cقا

.u+� ها�ئ� مر�� يا �نسة
- نعم، لقد <لغى �لكثi+� مو�عيدهم، +لكن ميكنك �لعمل 

بالباقني. لقد عملت Èد كبn i +قت مبكر من هذ� �لصيف.
 n  iكب Èد  �لعمل  فرصة   � تتا¥   �> متوقع�  يبد+  ال   -

�خلريف، <ليس كذلك؟
ª جتب �آلنسة �+u، +قد <نقذها �نني �7اتف من ضر+�- 
 n y�+ما� غيل بعض �أل��إلجابة فخرجت من �لغرفة. <سقط نو�
جهاo �لتعقيم +��¥ يفكر بعمق: Áب <� <قّيم موقفي �+� �لضيا» 
ِمَهني�،  n �ملسائل �لفرعية. [� هذ9 �لقضية توشك <� تقضي علّي 
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 uملضحك هو <� �لقضية نفسها خدمت جني بشكل جيد، فالنا�+
 n يأتو� ليستمعو� [ليها. +لو فكر �ملر] باألمر لتبني له َمكمن �لعّلة
fلك، +هو <� �لناu مضطر+� للحضو� [ّ� +فتح <فو�ههم، +هم 
ال �بو� fلك، [f يتملك �ملرَ] شعوٌ� سي] بالضعف +�لعجز +هو 
...u+لطبيب [* قاتل مهو� Cعلى كرسي طبيب �ألسنا�، فلو حتو

[� �لقتل مسألة غريبة متام�. يظنها �ملر] <حيان� قضية +�ضحة 
Iد�-، +لكنها ليست كذلك، فهي تؤثر n <شيا] عديد- غريبة ال 
^طر على باC. فلنعد [* �حلقائق. يبد+ <ن¹ �نتهيت كطبيب <سنا�! 
هو�بو��؟  �ملر<-  تلك  �عتقلو�  لو  �د«  �لذ�  ما   :C[تسا> [ن¹ 
هل يعو� مرضا� [ّ� o��فاy ++حد�ن�؟ يصعب �جلز$ بذلك، فما 
�لعفن... �9، حسن�، +ما <¡ية fلك؟ لن <هتم. بل [ن¹  [� يد4ّ 
<هتم بسبب جني، جني �لر�ئعة �ل: <�يدها +ال ميكن¹ �لفوo ֲדا. 

+لكن...
ير�$،  ما  �ألمو� ستكو� على   �> <شعر   :9iتفك +تابع  �بتسم 
سأfهب  نعم،  كند�،   *] سأfهب  تنتظر.  +سو�   l ִדتم  فهي 

+<�ع ماًال هنا�.
 *]  u+� �آلنسة   yعا� فيما  نفسه،  +بني  بينه  ضحك 
�لغرفة +قالت: كانت تلك �لسيد- لو�� على �7اتف، +قالت [£ا 

�سفة...
 Lلو�� �-: أل£ا ستسافر [* جز�ما� +<كمل �لعبا�قاطعها نو
+�L، عاشت �جلر��f! �سن بك <� تبحثي عن عمل �خر يا �نسة 

.Lيبد+ <� سفينتنا تغر f] ؛u+�
- �9 يا �كتو� غيل، ª <كن ألفكر n تركك.
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- �يل منك، +لك¹ <عÈ ¹د ما <قوC. [� ª �د« شي] 
لتوضيح هذ9 �لفوضى فسُيقَضى علّي.

قالت �+u �ماسة: ال بد من �لقيا$ بشي] f [�o]لك! <ظن <� 
�لشرطة يتصرفو� بشكل ُمهني، [£م ال �ا+لو� �لقيا$ بأ� شي].

ضحك نو�ما� +قاC: <عتقد <£م �ا+لو� بكل جهدهم.
- ال بد <� يفعل <حٌد شيئ�.

ما  شيئ�  <صنع  بأ�   yفكر [ن¹  ح¾  متام�،  صحيح  هذ�   -
بنفسي، مع <ن¹ ال <عر� ما�f <فعل.

fكي  [نك  لتصرفت.  مكانك  كنت  لو  غيل،  �كتو�  يا   9�  -
جد�.

�لفتا- بطل  <نا n نظر هذ9  فكر نو�ما� غيل مع نفسه قائًال: 
 n مغامر� �لبوليسية، +لكن¹ <حتفظ n Çهي تريد <� تساعد+

fه¹ بشريكة <خر¦ غiها.
*   *   *

جني،  مع  عشا]9  غيل  نو�ما�   C+تنا �ملسا]  fلك  نفس   n
بأنه f+ معنوياy عالية، +لكن جني  +قد تظاهر بشكل نصف +�» 
كانت <�هى من <� ُتخَد»، فقد الحظت حلظاy شر+�9 �ملفاجئة 
+�لتقطيبَة �لبسيطة �ل: ظهرy بني حاجبيه +�خلّط �لذ� يتوتر فجأ- 

قر4 فمه. +<خ�i قالت: نو�ما�، هل تسi �ألمو� بشكل سي]؟ 
ليست  [£ا  حسن�،   :Cقا+ بعيد�  نظر   � سريعة  بنظر-  �ماها 

جيد- جد�. +لكن هذ� �لوقت من �لعا$ سي] عا�ً-.
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<جابته �د-: ال تكن <¿ق.
- جني!

- [ن¹ <ع¹ ما <قوC. <ال تر¦ <� بوسعي <� <��� قلق� ح¾ 
�ملوy؟

- لست قلق� ح¾ �ملوy، [ن¹ مÚعج فقط.
- هل تع¹ <� �لناu يتجنبو�...

- يتجنبو� تفويض <مر <سنا£م [* قاتل Iتَمل؟ نعم.
!uيا له من ظلم قا -

<سنا�  طبيب  يا جني-  -بصر�حة  ألن¹  بالفعل،  ظلم  [نه   -
ممتاo جد�، +<نا لست قاتًال.

- [نه تصر� شرير. ينبغي <� يفعل <حٌد شيئ�.
- هذ� ما قالته �آلنسة �+u صبا¥ �ليو$.

- كيف شكلها؟
- �آلنسة �+u؟

- نعم.
- �9، ال <���. [£ا ضخمة، ¬موعة عظا$، <نفها كأنه <نف 

.-iكفا]- كب y�f حلصا� �خلش ، +هي�
- يبد+ <£ا لطيفة متام�.

 n ق�I ִדا نوع� من تقدير �بلوماسيته، +كا��ما� عبا�عت� نو�
 y�f يفة كما +صفها، كما <£ا° u+� تكن عظا$ �آلنسة ª .لكf
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�<u �يل جد� بشعر9 �أل¿ر، +لكنه <حّس -+كا� Iق�- بأ� من 
�ألفضل <� ال يثi �لنقطة �ألخi- مع جني.

قاC: [ن¹ <+ّ� �لقيا$ بشي] ما، لو كا� � <� <�¦ طر� خيط 
<+ <� �ليل <+ <� <تابع <حد� +<الحقه.

شّدy جني كّمه فجأ- +قالت: �نظر، ��f هو �لسيد كالنسي، 
fلك �لكاتب. [نه Áلس هنا� +حد9. ميكننا <� نالحقه.

- +لكننا كنا �fهَبني [* �لسينما.
- �عك من �لسينما. <شعر <� fلك �مبا كا� مقصو�� بطريقة 
ما؛ <نت قلت [نك تريد <� تتعقب <حد�، +ها هو هذ� �لو�حد. من 

يد��؟ �مبا كشفنا شيئ�.
كانت ¿اسة جني ُمْعِدية، فاستجا4 نو�ما� للخطة بسرعة 
+قاC: كما قلِت، َمن يد��؟ <ين +صل n طعامه؟ ال <ستطيع �¢يته 

�+� <� <لتفت +<نا ال <�يد <� <نظر [ليه.
- لقد قطع نفس �لشوÐ �لذ� قطعناn 9 �لطعا$ تقريب�. �سن 
لنكو�  �حلسا4  �فع  نستطيع  +عندها  لنسبقه،  قليًال  نسر»   �> بنا 

ين للمغا��- عندما يغا�� هو. مستعدَّ
�تّبعا تلك �خلطة، +<خ�i £ض �لسيد كالنسي �لضئيل +خر\ 
 �fما� +جني <� كانا خلفه. قالت جني: ما�» فما لبث نو�لشا� *]

لو �ستقل سيا�- <جر-؟
+لكن �لسيد كالنسي ª يستقل سيا�- <جر-، بل مشى بتمهل 
+هد+] n شو��» لند� +فوf L��عه معطف يتدّلى بني �لفينة +�لفينة 
على �أل�Ñ. كانت مسiته غريبة بعض �لشي]؛ كا� يتقد$ <حيان� 
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 n+ يتوقف.  يكا�  ح¾  <حيان�  يبطئ   � سريعة،  �شيقة  ֲَדْرَ+لة 
�لشو��» ++قف هنا�  بقطع <حد  يهّم  [حد¦ �حلاالy توقف +هو 
+[حد¦ قدميه معلقة على �حلاجز �حلجر�، فبد� متام� مثل <فال$ 
�حلركة �لبطيئة. +كا� �جتا9 س9i غريب� <يض�؛ [f عمد [* �النعطا� 
ميين� عند عد- منعطفاy �يث عا� ميشي n �لشو��» نفسها مر- 

<خر¦.
[نه  <�<يت؟  +قالت �ماسة:  معنوياִדا  با�تفا»  شعرy جني 

خائف من <� يكو� مر�َقب�. [نه �ا+C <� يضللنا.
- هل تعتقدين fلك؟

�ألمر  يكن   ª لو �fִדا  �لشو��»   n �+يد <حد  - طبع�، فال 
كذلك.

.9� -
كا�  بطريدִדما.  يرتطما�  +كا��  بسرعة  منعطف   Cحو  ����
يقف Iّدق� [* Iل جّز��. كا� �ملحل نفسه مغلق� بالطبع +لكن 
بد� <ّ� شيئ� ما على مستو¦ ��تفا» �لطابق �أل+C هو �لذ� يشد �نتبا9 
�لشي] �ملطلو4  مرتفع: متام�،   yبصو Cقا فقد  �لسيد كالنسي، 

بالضبط. يا للحظ �لسعيد!
<خر\ �فتر� صغ�i +سّجل فيه شيئ� بعناية، � �نطلق ¬د�� 
½طو- �شيقة +هو يهمهم بلحن بسيط. <صبح يتجه �آل� Ïو شا�» 
بلومزبi� بالتأكيد، +<حيان� عندما كا� يدير �<سه كا� �الثنا� خلفه 

يستطيعا� �¢ية شفاهه تتحر�.
قالت جني: [� لديه شيئ� ما، [نه حتت ضغط عقلي �هيب، 

فهو يتحد« مع نفسه �+� <� يد��!
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+فيما كا� ينتظر [شا�- �ملر+� ليع� �قتر4 منه نو�ما� +جني. 
كا� fلك صحيح� متام�؛ [نه يتحد« مع نفسه! بد� +جهه شاحب� 
مغمغمة:   yكلما بضع  يلتقطا   �> +جني  نو�ما�  +�ستطا»  متَعب�، 

ملا�f هي ال تتكلم؟ ملا�f؟ ال بد من سبب...
حتولت [شا�- �ملر+� [* �للو� �ألخضر، +عندما +صلو� [* 
�لرصيف �ملقابل قاC �لسيد كالنسي: لقد عرفت �آل�. طبع�، 7ذ� 

�لسبب ينبغي [سكاִדا!
 yما� بشد-. �نطلق �لسيد كالنسي �آل� ½طو��جني نو yكز+
�لضئيل  �ملؤلف  قطع   .Ñَ�أل� يكُنس  �ملعطف  +<صبح  سريعة، 
 n طى +�سعة غافًال -كما يبد+- عن �لشخصني �لسائَرين½ Ñ�أل�

<ثر9. +<خ�i +قف <ما$ بيت فجأ-، +فتح �لبا4 مبفتا¥ +�خل.
�قم  بيته.  [نه  نو�ما�:   Cقا+  ،yلنظر�� +جني  نو�ما�   Cتبا�
<ثنا]   n 9عطا> �لذ�  �لعنو��  هو  هذ�  كا��ينغتو�،  ساحة   n ٤٧

�الستجو�4.
<ية  �لوقت. +على  بعض  بعد  ثانية  �9، حسن�، �مبا خر\   -
حاC فقد µعنا شيئ� ما. [� �مر<- سيتم [سكاִדا، +�مر<- <خر¦ ال 

تريد <� تتكلم. �9 يا عزيز�، يبد+ �ألمر متام� كقصة بوليسية!
.iمن �لظال$: مسا] �خل yجا] صو

�لشا�»  مصبا¥  ضو]  على  +ظهر   ،yلصو� صاحب  تقد$ 
شا�با� ضخما�. قاC هiكيوC بو��+: حسن�، <مسية �يلة تصلح 

للمطا��-، <ليس كذلك؟
*   *   *
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�لفصل �لخامس عشر
في بلومزبير�

<+ًال  جأشه  �باطة  �ستعا�-   *] �ألسبق  هو  غيل  نو�ما�  كا� 
ت�ئة   C+لت حتاo <ما  بو��+.  �لسيد  �لسيد...  <نت  بالطبع،   :Cقا+

نفسك يا سيد بو��+؟
+هل  كذلك؟  <ليس   ،-iلقص� Iا�ثتنا  تتذكر  [نك   ،9�  -

�ملسكني كالنسي هو َمن تشّكا� فيه؟
جني: +<نت <يضا تشك فيه، +[ّال ملا كنت هنا.

نظر بو��+ [ليها بإمعا� حلظة � قاC: هل فّكرyِ مبسألة �لقتل 
+بأعصا4  نظر�  بشكل  فيها   yفكر هل  <ع¹:  �نسة؟  يا  قبُل  من 

با��- +�+� عو�طف؟
- ال <ظن <ن¹ فكرy ֲדذ� �ألمر [ّال مؤخر� فقط.

هّز بو��+ �<سه +قاC: نعم، تفكرين ֲדا �آل� أل� جرمية قتل 
تك شخصي�. <ما <نا فقد تعاملت مع �جلرمية لسنو�y طويلة،  قد َمسَّ
+لدّ� طريق: �خلاصة n �لنظر [* �ألشيا]. ما �لذ� تعتقد�� <نه 
<هم شي] ينبغي على �ملر] <� يضعه f nهنه +هو �ا+C حل لغز 

جرمية قتل؟
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قالت جني: كشف �لقاتل.
نو�ما�: �لعد�لة.

هّز بو��+ �<سه بالنفي +قاÍ :Cة <مو� <كثر <¡ية من كشف 
معناها  حتديد  يصعب  +لكن  �يلة  كلمة  �لعد�لة   �> كما  �لقاتل. 

<حيان�. [� �ألمر �ملهم -n �<يي- هو ت�ئة ساحة �ل��].
[نسا�   �> ِهم  �تُّ فلو  حاصل،  هذ� حتصيل  طبع�.   ،9� جني: 

ظلم�...
بو��+: +ال هذ� <يض�. �مبا ال يكو� هنا� �ִדا$، +لكن ح¾ 
َمن  �يع  يبقى  ممكن  شك   �>  �+� ما  شخص  جر$   yثبا] يتم 

��تبطو� باجلرمية معّرضني للمعانا- بد�جاy °تلفة.
!Cد-: يا لصحة هذ� �لقو قاC نو�ما� غيل بن�- مؤكِّ

جني: <ال نعر� fلك؟
تكتشفا�  كنتما  <نكما   ¦�>"  :Cقا+ بينهما  بو��+  عينا   y���
هيا   :Cيقو +هو  مندفع�  نشيط�  فجأ-  <صبح   � بنفسكما".  fلك 
�آل�، فلدّ� شؤ+� علّي <� <تابعها، +ما ��مت <هد�فنا +�حد- Ïن 
�لثالثة فلنشتر� مع�. [ن¹ على +شك oيا�- صديقنا �لعبقر� �لسيد 
كالنسي، +<قتر¥ <� تر�فق¹ �آلنسة �جة <£ا سكرت�i. هاِ� يا 

.Cهذ� +هذ� �لقلم لالختز� yنس: �فتر �ملالحظا�
.Cلكن¹ ال <جيد �الختز�+ -

قاC بو��+: طبيعي <نك ال تعرفني �الختز�C، +لكنك تتمتعني 
بسرعة �لبديهة +�لذكا] +بوسعك <� تدّ+Ç [شا��y مفهومة بالقلم 
 �> فأقتر¥  غيل  �لسيد  <ما  كذلك؟ حسن�.  <ليس  �لدفتر،  هذ�  على 
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يقابلنا n غضو�... لنقل ساعة +�حد-، +ليكن n �لطابق �لعلو� 
من مطعم مونسينيو�. ما �<يك؟ حسن�، سو� نتبا�C �آل��] هنا�.

� تقد$ فو�� [* جرu �لبا4 +قرعه، فتبعته جني +قد <خذִדا 
�لدهشة +هي ممسكة بدفتر �ملالحظاy. +فغر نو�ما� غيل فمه كما 
 :Cلو <نه يريد �الحتجا\، � بد� <� �لفكر- قد القت �ستحسانه فقا

حسن�، بعد ساعة [n ،�f مطعم مونسينيو�.
عمرها  <+�سط   n �لشي]  بعض  °يفة  �مر<ٌ-  �لبا4َ  فتحت 

+ترتد� ثياب� سو��] كاحلة. سأ7ا بو��+: مCÚ �لسيد كالنسي؟
تر�جعت قليًال +�خل بو��+ +جني، +سألته �ملر<-: ما �µك 

يا سيد�؟
- هiكيوC بو��+.

�لطابق   n غرفة   *]  � �لد�\  على  صعو��  �ملر<-  قا�ִדما 
�أل+C، � <علنت �السم على طريقتها: �لسيد <�كوC بر+.

 n <�* به كالنسي �َ+جاهة �لتصريح �لذ ��+ فو�بو� ���>
كر+يد+� حني قاC [نه ليس �جًال منظم�، فقد كانت �لغرفة �لطويلة 
بنو�فذها �لثال« �ملمتد- على طو7ا +برفو� +خز�ئن �لكتب على 
 ،y-، +ملفا�منثو L��+> :حالة فوضى n £ا �ألخر¦، كانت��جد
+قشو� موo+ ،oجاجاy فا�غة، +كتب مفتوحة، ++سائد <��ئك، 
+تشكيلة  مطبوعة،   yكليشيها+ متنوعة،  صينية   ��+>+ +مزما�، 
�هيبة من <قال$ �حل�. +n +سط هذ9 �لفوضى كا� �لسيد كالنسي 

Áاهد بآلة تصوير +لفافة <فال$ بني يديه.
- يا [7ي!
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قا7ا �لسيد كالنسي +هو يرفع نظر9 عندما <ُعلن عن �oئَريه. 
+ضع �لة �لتصوير جانب� ++قعت لفافة �ألفال$ على �أل�Ñ لتنفتح 

من تلقا] نفسها. تقد$ +مّد يد9 قائًال: <نا سعيد بر¢يتكما.
- [نك تتذكرÇ +ال �يب؟ هذ9 سكرت�i �آلنسة غر�.

- تشّرفنا يا �نسة غر�.
صافحها � �لتفت [* بو��+ قائًال: نعم، طبع� <تذكر�، �آل� 

على �ألقل. <ين �لتقينا بالضبط؟ هل �لتقينا n <حد �لنو���؟
 n يس�سفر على منت �لطائر- �لقا�مة من با Lفا�لقد كنا  -

[حد¦ �ملناسباy �ملشؤ+مة.
 ���> ª ¹<يض�. [ال <ن �9، طبع�، صحيح. +�آلنسة غر� -
<£ا سكرتiتك؛ n �لو�قع كانت لد� فكر- بأ£ا تعمل n صالو� 

جتميل <+ n مكا� مشابه.
�ملوقف  قد�  على  كا�  �لذ�  بو��+   *] بلهفة  جني   yنظر
 Cتضطر <حيان� [* تو� <عما �صحيح متام�، فاآلنسة غر :Cقا+

معينة y�f طبيعة مؤقتة، هل تفهم¹؟
�لتحر�   Cجا� من   ، حترٍّ �جل  فأنت  نسيت.  لقد  طبع�،   -
�نسة  يا   uباجللو تفضلي  سكوتلنديا��.  عناصر  من  ال  �حلقيقيني 
 iلك �لكرسي موسخ بعصf �> . ال، ال جتلسي هنا�، <ظن�غر
فوضى.  كله  �ملكا�   �]  ،9� �مللف.  هذ�  <�فع  �عي¹   .Cل�تقا�
كذلك  <ليس  مناسب،  هذ�  بو��+.  سيد  يا  هنا  �جلس  عليك،  ال 
يا سيد بو��+؟ ليس �ملسند مكسو�� بالفعل، [نه َيِصّر فقط عندما 
نعم،  بقو-.  عليه  تستند  <� ال  �ألفضل  من  كا�  �مبا  عليه،  تستند 
�عتا�  <نت Iقق خاÖ، كشخصية �+�يا� +يل��ها$ ��يس. لقد 
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�لقر�] على +يل��ها$ ��يس +<حبو9 كث�i؛ [نه يقرÑ <ظافر9 +يأكل 
كث�i من �ملوo. +<نا ال <علم فعًال ملا�f جعلُته يقرÑ <ظافر9، فهي 
عا�- مقرفة حق�. +لكن هذ� ما حد«، فقد بد< بقرÑ <ظافر9، +هو 
مضطر �آل� [* �ُملِضّي n هذ9 �لعا�- n كل كتا4 <كتبه، +هو <مر 
�تيب ممل. <ما <كل �ملوo فإ£ا عا�- سيئة، لكن �مبا كا� f nلك 
بعض �لتسلية حيث تÚلق <قد�$ �ملجرمني على �لقشو�. <نا شخصي� 
�كل �ملوo +من هنا جا]ت¹ �لفكر-... +لك¹ ال <قرÑ <ظافر�. هل 

تشربا� شيئ�؟
بو��+: ال، شكر�.

تنّهد �لسيد كالنسي +جلس +حّدL [* بو��+ قائًال: <ستطيع 
^مني سبب oيا�تكما؛ [نه مقتل جيزيل. لقد فكرy طويًال n تلك 
�لقضية. بوسعك <� تقوn C +صفها ما تشا]، فهي مدهشة جد�: 
سها$ مسمومة +<نبو4 نفخ على منت طائر-! [£ا فكر- �ستخدمتها 
<نا شخصي� كما قلت لك، سو�] n �+�يا� �لطويلة <$ n �لقصص 
�لقصi-. كا� fلك حدث� فظيع� بالطبع، +لكن علّي <� <عتر� -يا 

سيد بو��+- بأن¹ <ُثِرyُ كث�i، باملعÎ �إلÁاl لإلثا�-.
بو��+: بوسعي <� <�¦ متام� بأ� هذ9 �جلرمية قد <عجبتك من 

�لناحية �ملهنية يا سيد كالنسي.
[ّال  <ُقاَبل   ª لكن¹  بالضبط.   :Cقا+ كالنسي  <سا�ير  <شرقت 
[ن¹  �الستجو�4.   Cخال +> �ملحقق  من  fلك  كا�  بالشك، سو�] 
ما  كل  على  جز�ئي  +لكن  �لعد�لة،  بوسعي ملساعد-  ما  كل   Cبذ>

<فعله هو �لشك �لصريح �لغ !
.�iيؤثر فيك كث ª لكن يبد+ <� هذ�+ :C+ +قا�بتسم بو��
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- �f ،9لك أل� � طرقي �خلاصة يا +�طسن... [� µحت � 
<� <نا�يك +�طسن، +<نا ال <قصد �إلسا]-. +باملناسبة فإ� �ستمر�� 
 iلقصص �لبوليسية مسألة تث� n سلو4 �الستعانة بصديق غ  <بله>
بولغ  قد  هوملز  شiلو�  قصص   �> <عتقد  +<نا شخصي�  �الهتما$. 
كثn �i تقديرها، فاملغالطاy �ل: حتويها تلك �لقصص مدهشة 

بالفعل... +لكن عن ما�f كنت <حتد«؟
بو��+: لقد قلَت [� لك طرقك �خلاصة.

تقد$ Èسمه قليًال +قاC: �9، نعم. سو� <ضع fلك �ملفتش... 
عندها  �لقا�$، +ستر¦   lكتا  n نعم، سأضعه ما �µه؟ جا4؟ 

كيف يعامله +يل��ها$ ��يس.
.iصّح هذ� �لتعب �f] >¦خر>+ -oبني مو< -

ضحك كالنسي +قاC: بني موo- +<خر¦... هذ� تعبi �يل.
فأنت  سيد�،  يا  كاتب�  باعتبا��  عظيمة  ميز-  لديك   �]  -
من   oمتتا [نك  �ملطبوعة.  بالكلمة  مشاعر�  عن  تنّفس   �> تستطيع 

<عد�ئك بامتالكك سلطة �لقلم.
�لسيد كالنسي n مقعد9 برفق +قاC: هل تعلم <ن¹  تأ�جح 
بد<y <�¦ <� جرمية �لقتل هذ9 ستكو� حظ� طيب� بالفعل. سأكتب 
�لقصة كلها كما حدثت متام�، +لكن بأسلو4 خيا� �+�ئي طبع�، 
لكل  �قيق�  +صف�  <ضع  سو�  �جلو�<.  �ل�يد  >لغز  +سأµيها 
�ملسافرين، +ال بد <� حتقق مبيعاy هائلة... فقط لو �ستطعت <� 

<جنزها n �لوقت �ملناسب.
جني: <لن تتم مقاضاتك بسبب �لتشهi؟
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�لتفت كالنسي [ليها مشرL �ألسا�ير +قاC: هذ� لن �د« يا 
�لقاتل ألمكن  هو  �ملسافرين  <حد  <ن¹ جعلت  لو  �لعزيز-.  سيد� 
 n -، +لكن تلك هي نقطة �لقو�قَتها <� <كو� مسؤ+ًال عن �ألضر�+
�لقصة برّمتها، [f يتم �لكشف عن حل غi متوقع بتات� n �لفصل 

.iألخ�
�ÎÏ بو��+ بلهفة [* �ألما$ +قاC: +ما هو fلك �حلل؟

عبقر�  عبقر�،  [نه حل   :Cقا+ ثانية  كالنسي  �لسيد  ضحك 
+مثi. تدخل [* �لطائر- n مطا� لوبو�جيه فتا- متنكر- ֲדيئة طيا�، 
 -iجاجة صغo في نفسها بنجا¥ حتت مقعد مد�$ جيزيل +معها^+
مملو]- بغاo حديث جد�، � تطلقه ليفقد �جلميع +عيهم ملد- ثال« 
�قائق، +تنسّل من °بئها فتطلق �لسهم �ملسمو$ � تقفز باملظلة 

من �لبا4 �خللفي للمقصو�-. 
طرفت <عني جني +بو��+ �هشة، +قالت جني: +ملاª �f تفقد 

+عيها هي <يض� نتيجة �لغاo؟
- لقد ��تدy قناع� +�قي�.

- +قفزy باملظلة [* �لقناC �إلنكليز�؟
- ال ��عي <� ִדبط n �لقناC، سأجعلها ִדبط على �لساحل 

�لفرنسي.
�لطائر-، ال  - +لكن ال ميكن ألحد <� Êتبئ حتت كرسي 

يوجد فر�Ý حتته.
.Ýطائر� فر� n جاֲדا كالنسي �ز$: سيكو�>

بو��+: ��ئع! +ما هو ��فع هذ9 �لسيد-؟
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�مبا  مفّكر�:  <ضا�   � بعد"،  متام�  <قر�   ª" كالنسي:   Cقا
�مرy جيزيل حبيب هذ9 �لفتا- فانتحر.

بو��+: +كيف حصلت على �لسم؟
- هنا مكمن �لذكا] n �لقصة. فهذ9 �لفتا- من ُحو�- ثعابني، 

+هي حتصل على �لسم من <فعى �ألَصَلة �ملفّضلة لديها.
بو��+: يا [7ي! +لكن <ال تعتقد بأ� مثل هذ9 �حلكاية �مبا كا� 

فيها �لقليل من �إلثا�-؟
- ال ميكنك <� تكتب شيئ� بكثi من �إلثا�-، +ال سيما عندما 
تتنا+C موضو» تسميم �لسها$ عند هنو� <مريكا �جلنوبية. <عر� <نه 
كا� ُسّم <فعى فعًال، +لكن �ملبد< +�حد. ال ميكنك <� تطلب من 
 n �لقصة �لبوليسية <� تكو� مطابقة للحيا- �لو�قعية. �نظْر [* �ألخبا�

�لصحف جتدها مملة جد�.
- ال تبالغ يا سيد�. هل ميكنك +صُف قضيتنا �لصغi- هذ9 

بأ£ا مملة؟
- ال، ال <ستطيع <حيان� <� <صّدL <£ا حدثت بالفعل.

قليًال،  مضيفه  من  +�قتر4  �لصرير   �f كرسّيه  بو��+  سحب 
كالنسي،  سيد  سر�:  �لتشا+�  يريد  كَمن  منخفض   yبصو  Cقا  �
<نت �جل f+ عقل +خياC +�سع، +قد عاملك �لشرطة بشك -كما 
 n غب�+، فأ�بو� Cكيوiيطلبو� نصيحتك. <ما <نا، ه ª+ -قلت

�ستشا�تك.
توّ�� +جه كالنسي سر+�� +قاC: هذ� من لطفك بالتأكيد.

بد� مرتبك� فرح�، فأكمل بو��+: لقد ��سَت علم �جلرمية، 
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 n <يك�قيمة. <نا مهتم جد� مبعرفة  y�f ستكو� ��لذلك فإ� <فكا+
هوية من ��تكب �جلرمية.

بد< �لسيد كالنسي حديثه متر��� فقاC: حسن�...
� مد يد9 بشكل �� +تنا+C موo- +بد< يأكلها، +هّز �<سه +قد 
فقدy <سا�يُر9 �نفر�َجها +قاC: <نت تعلم يا سيد بو��+ <� �لو�قع <مر 
°تلف متام�. عندما تكتب تستطيع <� جتعل �ملجر$ من تشا] من 
�لو�قعية فيوجد شخص حقيقي +ليست لك  <ما n �حليا-   ،uلنا�
كمحقق  متام�  فاشًال  <كو�   �> +<خشى  �حلقائق،  على  سيطر-  <ية 

حقيقي.
� هّز �<سه �ز� +�مى قشر- �ملوn o �ملوقد، فقاC بو��+: 

+لكن �مبا كا� من �ملسّلي <� نفكر بالقضية مع�، ما �<يك؟
- �9، <ما هذ9 فنعم.

- حسن�، بد�يًة [�f �فترضنا <نك �ضطر�y [* [عطا] ^مني 
ترجيحي فَمن كنت ستختا�؟

- �9، حسن�، <حسب¹ سأختا� <حد �لرجلني �لفرنسيني.
- ملا�f؟

- يبد+ هذ� �حتماًال <ك� [* حد ما أل� جيزيل كانت فرنسية، 
ال  +لكن¹  منها.  بعيَدين   iغ �ملقابلة  �جلهة   n جالسني كانا  +قد 

<جز$ بالطبع.
قاC بو��+ +هو يفكر: [� هذ� يعتمد على �لد�فع.

- طبع�، طبع�. [ن¹ <فترÑ بأنك تصنف كل �لد+�فع بشكل 
علمي جد�، <ليس كذلك؟
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- <نا <عتمد �لطرL �لقدمية +<تبع �لقوC �ملأثو�: >��ث عن 
�ملستفيد من �جلرمية<.

- هذ� جيد بالتأكيد، +لكن¹ <�¦ بأ� تطبيق fلك على هذ9 
كما   Cألمو�� [ليها   C+ستؤ �بنة  توجد  �لشي].  بعض  صعب  �حلالة 
�لطائر- �مبا كانت 7م  µعت، +لكّن كث�i ممن كانو� على منت 
كانو� مدينني 7ا مباC +ال   �f]  �> نعرفها،  �ل:  مصلحة لألسبا4 

يستطيعو� تسديد9.
بو��+: هذ� صحيح، +بوسعي <� <فكر n �حتماالy <خر¦. 
لنفترÑ مثًال <� مد�$ جيزيل كانت تعر� شيئ�، مثًال Iا+لة قتل 

.uفيها <حد <+لئك �لنا Ð�تو
 Ñالفتر�� هذ�  ما  قتل؟  Iا+لة   �fملا قتل؟  Iا+لة   -

�لغريب؟
.yكل �الحتماال n كهذ9 على �ملر] <� يفكر yحاال n -

- �9، نعم، +لكن �لتفكi ال Áد�؛ عليك <� تعر�.
متام�.  صحيحة  مالحظة  هذ9  حق،  معك  حق،  معك   -
�لذ�  �لنفخ  <نبو4  <سألك عن   �> <�يد  تعذ�Ç، +لك¹   �> <�جو 

�شتريَته...
- �للعنة على fلك �ألنبو4، <متÎ لو <f> ª Çكر شيئ� عنه.

تشiنغ  شا�»   n Iل  من  �شتريته  [نك  قلَت  لقد  بو��+: 
كر+u؟ هل تذكر �سم fلك �ملحل؟

ال  +µيث،  ميتشل   +> <بسولو$  �µه  كا�  �مبا  حسن�،   -
<نه  <���. +لكن¹ قلت fلك <صًال لذلك �ملفتش �ملزعج +ال بد 
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حتقق من <مر9 �آل�.
- +لكن¹ <سألك ألسبا4 °تلفة متام�، فأنا <+ّ� شر�] +�حد 

مثله +[جر�] بعض �لتجا�4.
- �9، فهمت. +لك¹ ال <��� [� كنت ستجد +�حد� مثله فهم 

ال �تفظو� بدستاy من هذ9 �ألنابيب كما تعلم.
- +مع fلك ميكن¹ <� <جر4. هل تتكرمني -يا �نسة غر�- 

فتسّجلي �µَي هذين �ملحلني؟
من  عد��  بسرعة  +خربشت  مالحظاִדا  �فتر  جني  فتحت 
بكتابة  ُخفيًة  قامت   � Iترفة،  تبد+   �> تأمل  +هي   y��إلشا�
 yقة َخشيَة <� تكو� تعليما�ني كامَلني على �جلانب �آلخر للوµال�

بو��+ مقصو�- فعًال.
سو�  لذلك  +قتك،  على   �iكث تعّديُت  لقد  بو��+:   Cقا

<ستأfنك باملغا��- مع <لف شكر على لطفك.
.-oمو yلو كنَت <خذ Îكالنسي: ال ��عي للشكر، <مت

- [نك لطيف جد�.
- عفو� يا سيد�. n �حلقيقة <نا <شعر بالسعا�- �ليو$؛ فقد 
كنت ُحِصرyُ عن �ستكماC قصة قصi- كنت <كتبها +ª <ستطع <� 
<جد ��µ جيد� للمجر$، فقد <���f �µ� y صد¦ معني. +بقليل 
من �حلظ �<يت �السم �لذ� <�يد9 قبل قليل فوL �كا� جّز��، +هو 
با�غيتر. [نه متام� �السم �لذ� كنت <�ث عنه +فيه شي] من �لرّنة 
�حلقيقية. +بعد fلك ½مس �قائق حصلت على ضاّل: �ألخر¦. 
 C+ال تتكلم �لفتا-؟ �ا �fكل قصة <+�جه تلك �لعقبة �خلفية: ملا n

اجاثا كريستي & كتاب رواية مكتبة الرمحي أحمد



١٩٢

تطا+عا£ا.  [� شفتيها ال  �لكال$ +تقوC هي  يدفعها [*   �> �لشا4 
بالطبع ال يوجد <� سبب حقيقي مينعها من قوC �حلقيقة كلها فو��، 
<كيد،  �لتفكi بسبب ال يكو� غبي� بشكل   C+لكن عليك <� حتا+

+ينبغي <� يكو� �لسبب °تلف� n كل مر- لسو] �حلظ! 
+�بتسم جلني بلطف +قاC: "هذI 9ّكاy �لكاتب �حلقيقي". 
� مّر مبحا�fִדا +عمد [* �� للكتب قائًال: "�µح � <� <عطيك 
شيئ�". � عا� +معه كتا4 +قاC: هذ9 هي �+�ية >مفتا¥ لغز �لو��- 
�لقرمزية<. <ظنf ¹كرn y كر+يد+� بأ� كتاl هذ� قد عاá مسألة 

�لسها$ �ملسمومة لد¦ بعض �لقبائل �لبد�ئية.
قاC بو��+: <لف شكر؛ [نك بالغ �للطف.

قاC كالنسي: "عفو�، عفو�". � قاC فجأ- جلني: <�¦ <نك ال 
.Cالختز�� n تستعملني نظا$ بيتما�

توّ�� +جه جني، فتدخل بو��+ إلنقاfها قائًال: [� �آلنسة غر� 
عصرية جد�، [£ا تستخد$ <حد« نظا$ �خترعه شخص تشيكي.

مكا�  تشيكوسلوفاكيا   �> بد  ال  تقوC؟!  حق�  كالنسي: 
��ئع، أل� كل شي] يبد+ +كأنه يأتينا من هنا�: �ألحذية +�لزجا\ 

+�لقفاy�o، +�آل� نظا$ �ختز�C. <مر مدهش متام�!
� صافحهما +قاC: ليت¹ كنت <ستطيع خدمتكما <كثر.

+تركاn 9 �لغرفة �لقذ�- +هو يبتسم 7ما بكآبة.
*   *   *
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�لفصل �لسا�u عشر
خطة �لحملة

�ستقل بو��+ +جني غر� سيا�- <جر- من مCÚ �لسيد كالنسي 
[* مطعم مونسينيو� حيث كا� نو�ما� غيل ينتظر. طلب بو��+ بعض 

�لصلصة +�لدجا\، +قاC نو�ما�: حسن�، كيف كا� <��¢كما؟
بو��+: لقد برهنت �آلنسة غر� على <£ا سكرتi- عظيمة.

فقد الحظ  بشكل جيد،  �لد+�  بذلك  قمت  <ظن¹  جني: ال 
خربشا� عندما مّر خلفي. ال بد <نه شديد �ملالحظة.

بو��+: �9، هل الحظت fلك؟ [نه هذ� �لكالنسي �لطيب ليس 
على fلك �لقد� من شر+� �لذهب �لذ� يتخيله �ملر].

- هل كنت تريد هذين �لعنو�نني حق�؟
- نعم، لعلها تكو� مفيد-.

- +لكن [� كا� �لشرطة قد حتّر+� عنهما...
طرحها  �ل:  �ألسئلة  نفس   Cسأ> لن  �لشرطة!   ،9� بو��+: 
�لشرطة، مع <ن¹ <شك -n �لو�قع- <ّ� �لشرطة قد طرحو� <� <سئلة 
<صًال، [f [£م يعرفو� <� <نبو4 �لنفخ �لذ� ُعثر عليه n �لطائر- قد 
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�شتر�9 <مريكي من با�يس.
 n يكن ª <مريكي �يس؟ +<مريكي؟ +لكّن <�با  n :جني

�لطائر-!
�بتسم 7ا بو��+ بلطف +قاC: بالضبط؛ [� لدينا هنا <مريكي� 

من <جل تعقيد �ألمو� فقط. هذ� كل ما n �ألمر.
نو�ما�: [�f فقد �شتر�9 �جل؟

نظر [ليه بو��+ بتعبi غريب بعض �لشي] +قاC: نعم، �شتر�9 
�جل.

بد� نو�ما� حائر�، +قالت جني: +لكنه ª يكن �لسيد كالنسي 
على <ية حاC، فلديه <نبو4 نفخ <صًال، +لذلك ª يكن ليعمد [* 

شر�] <نبو4 �خر.
هّز بو��+ �<سه مو�فق� +قاC: هكذ� ينبغي على �ملر] <� ميضي 
n حتليله: <� يشّك n كل [نسا� تباع� � ميحو9 (<+ ميحوها) من 

�لقائمة عندما تثبت �ل��]-.
جني: كم شخص� َمَحْوy ح¾ �آل�؟

كله  فاألمر  �نسة،  يا  تظنينه  �لذ�  بالقد�   �iكث ليس  بو��+: 
يعتمد على �لد+�فع.

بعدها  +<ضا�  توقف   � هنا�..."  كا�  "هل  نو�ما�:   Cقا
توجد  <ال  +لكن  �لرµية،  باألسر��  <تدخل   �> <�يد  ال  معتذ��: 

سجّالy مبعامالy تلك �ملر<-؟
.yلقد <ُحرقت كل �لسجال :C<سه نافي� +قا�+ �هز بو�
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- هذ� مؤسف متام�.
- بالتأكيد. +لكن مد�$ جيزيل كانت -كما يبد+- جتمع قليًال 
من �البتز�o مع مهنتها كُمقرضة لألمو�C، +هذ� ما يفتح �لبا4 +�سع� 
<ما$ �حتماالy كثi-. لنفترÑ مثًال <� مد�$ جيزيل كانت على علم 

Èُْر$ معني، +ليكن مثًال Iا+لة قتل <قد$ عليها شخص ما.
نو�ما�: هل ملثل هذ� �الفتر�Ñ سبب؟

من  �لقليل  من  +�حد  سبب،  يوجد  نعم،  ببط]:  بو��+   Cقا
�لشو�هد �ملوثقة �ل: منلكها n هذ9 �لقضية.

� نظر [* +جهيهما تباع� حيث بد� �الهتما$ عليهما، � <طلق 
تنهيد- خافتة +قاC: حسن�، هذ� ما لدينا. فلنتكلم n <مو� <خر¦، 

مثًال: كيف <ّثرy هذ9 �ملأسا- n حياتكما <يها �لشابا�؟
جني: لقد �ستفدy منها �غم <� قوf Cلك يبد+ <مر� فظيع�.

� �+y قصة �لزيا�- n ��تبها فقاC بو��+: كما قلِت يا �نسة: 
لقد �ستفدy منها، +لكن �مبا كا� fلك لوقت قصi فقط. تذّكر� 

<� شهر �لعسل نفسه ال يستمر <كثر من شهر.
ضحكت جني +قالت: هذ� صحيح متام�.

قاC نو�ما�: <ما <نا فإن¹ <خشى <� يستمر �ألمر <كثر من شهر 
n حال:.

عّلق   �iخ>+ بتعاطف،  [ليه  يصغي  +بو��+  +ضعه  شر¥   �
بو��+ +هو ميعن تفك9i: كما قلت، سيقتضي �ألمر منك <كثر من 
فإ�  <ما �خلو�  بسرعة،   y- متو�فاإلثا بكثi؛  <كثر  شهر، +�مبا 

عمر9 طويل.
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نو�ما�: هل تعتقد <� علّي <� <حتمل fلك ح¾ �لنهاية؟
بو��+: +هل لديك <ية خطط <خر¦؟

نو�ما�: نعم، <تر� �لبلد +<سافر [* كند� <+ <� مكا� �خر 
+<بد< من جديد.

قالت جني �ز$: [� هذ� سيكو� مؤسف� بالتأكيد.
نظر نو�ما� [ليها، فيما �نشغل بو��+ -بلباقة- بطبق �لدجا\.

قاC نو�ما�: <نا ال <�يد �لسفر.
قاC بو��+ مبر¥: [�f كشفُت قاتل مد�$ جيزيل فلن تضطر [* 

�لسفر.
جني: هل تعتقد بأنك ستكشفه حق�؟

نظر بو��+ [ليها الئم� +قاC: [�f تنا+C �ملر] <ية مشكلة بنظا$ 
.Lحلها صعوبة على �إلطال n دÁ منهجية فلن+

قالت جني: �9، فهمت.
لكنها ª تكن قد فهمت.

بو��+: +لك¹ سأحل هذ9 �ملشكلة بشكل <سر» لو حصلت 
على بعض �ملساعد-.

جني: <� نو» من �ملساعد-؟
من  مساعد-  بعدها:   Cقا  � �قيقتني،  ملد-  بو��+  يتكلم   ª

�لسيد غيل، +�مبا منك <يض� n +قت الحق.
نو�ما�: ما�f <ستطيع <� <فعل؟
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�مقه بو��+ بنظر- جانبية +قاI Cّذ��: [نك لن حتّب fلك.
كر� �لشا4 +قد نفد ص�9: ما هي �ملساعد-؟
- بصر�حة <نا <حتا\ [* من يقو$ بد+� �ملبتّز.

هتف نو�ما�: مبتز؟!
+حدL [* بو��+ كمن ª يستطع تصديق ما يسمع، فهّز بو��+ 

�<سه باإلÁا4 +قاC: بالضبط، <حتا\ مبتز�.
نو�ما�: +لكن ملا�f؟

بو��+: ليبتّز بالطبع!
نو�ما�: نعم، +لكن ليبتز من؟ +ملا�f؟

بو��+: <ما ملا�f فهذ� شأÇ <نا، +<ما َمن...
هي  ها  ها�ئة:  عملية  بن�-  حديثه  تابع   � حلظة  صمت 
سأكتب  <ن¹  (<ع¹  مالحظة  تكتب  سو�  لك.  سأخلصها  �خلطة 
تكتب  �لليد� هو�بو��، +سو�  <نت) [*  <نا مالحظة +تنسخها 
عليها >شخصي< +تطلب n �لرسالة [جر�] مقابلة معها +<نت تذّكرها 
 iمناسبة معينة. +تش n معها [* [نكلتر� جو� yبنفسك: <نك سافر

<يض� [* +قو» بعض معامالy مد�$ جيزيل �لتجا�ية بني يديك.
- +بعدها؟

<شيا]   Cتقو+ للمقابلة. ستذهب  فرصة  ُتمَنح  بعدها سو�   -
معينة سو� <علمك [ياها، +سو� تطلب منها -لنقل- عشر- �ال� 

جنيه.
- <<نت ¬نو�؟!
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- <بد�. �مبا <كو� غريب �ألطو��، <ما <� <كو� ¬نون� فال.
�لشرطة؟  �ستدعت  هو�بو��  �لليد�   �> �فترضنا   �f]+  -

سأfهب [* �لسجن.
- لن تستدعي �لشرطة.

- ال ميكنك معرفة fلك.
- يا عزيز�، [ن¹ <عر� كل شي]!

.Cلك على <ية حاf ال <حب Ç> كما -
غمز9 بو��+ +قاC: لن حتصل على عشر- �ال� جنيه فعًال... 

.�iحة ضم��لك يزيد من f كا� �]
- نعم، +لكن �µع يا سيد بو��+. [� هذ� °طط من �لنو» 

�خلطi �لغi �لرµي، +�مبا يدّمرÇ £ائي�.
- حسن�، حسن�، لن تذهب �لسيد- [* �لشرطة؛ <ستطيع <� 

<¢كد لك fلك.
- �مبا <خo y�َ+جها.

- لن ^� o+جها.
- [ن¹ ال <حب fلك.

- +هل حتب خسا�- oبائنك +تدمi حياتك �ملهنية؟
- ال، +لكن...

<ليس   ،oباال�ئز� [نك حتس   :Cقا+ بلطف  له  بو��+  �بتسم 
كذلك؟ هذ� طبيعي جد�. كما <� لديك �+¥ �لفر+سية +�لشهامة، 
ليست جدير-  �لليد� هو�بو��  بأ�  لك  <¢كد   �> <ستطيع  +لكن¹ 
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[نكليزية   yمفر��  Cستعما�  yُ��> +لو  �لرقيقة.  �ملشاعر  هذ9  بكل 
لقلت: [£ا سلعة قذ�- جد�.

- +مع fلك ال ميكن <� تكو� قاتلة.
- ملا�f؟

<نا +جني جنلس مقابلها  - ملا�f؟ ألننا كنا سنر�ها؛ لقد كنا 
متام�.

- [� لديك كث�i من �ألفكا� �ملسبقة، <ما <نا فإن¹ <حب <� 
<ضع �ألمو� n نصاֲדا، +ح¾ <قو$ بذلك علّي <� <عر�.

- [ن¹ ال <حب فكر- �بتز�o �مر<-.
- �9، يا [7ي! +ماn �f كلمة تقو7ا؟ لن يقع �بتز�o، عليك 
فقط <� ُتحد« <ثر� معين�. +بعد fلك، عندما يصبح �جلو مهيئ�، 

<تدخل <نا.
- +[�f <+�َعت¹ خطتك �لسجن؟

- ال، ال؛ [ن¹ معر+� متام� n سكوتلنديا��، +لو حد« 
<� شي] فسأحتمل <نا �ملسؤ+لية. لن �د« [ال ما توقعته.

�ستسلم نو�ما� متنهد� +قاC: حسن�، سأقو$ بذلك، +لكن¹ 
ال <حبه مطلق�.

بو��+: حسن�، هذ� ما ستكتبه. خذ قلم�.
<ملى عليه ببط]، � قاC بعد <� <كمل: حسن�، سأخ�� الحق� 
 *] تذهبني  هل  �نسة:  يا  <خ�ي¹  تقوله.   �> عليك  �لذ�  بالكال$ 

�ملسر¥ عا�ً-؟
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.�iهب كثf> ،جني: نعم
- جيد. هل شاهدy مثًال مسرحية �µها >n �جلانب �آلخر 

من �لكر- �أل�ضية<؟
- نعم، شاهدִדا منذ Ïو شهر، +هي مسرحية جيد-.

- مسرحية <مريكية، <ليس كذلك؟
- بلى.

- هل تذكرين شخصية ها�� �ل: <��ها �لسيد با��كال�؟
- نعم، كا� ممثًال ��ئع�.

- +<نت ترينه +سيم�، <ليس كذلك؟
- [نه +سيم جد�.

بو��+: <هذ� ما لديه... <$ <نه ممثل جيد <يض�؟
- <عتقد <نه ميثل بشكل جيد <يض�.
قاC بو��+: علّي <� <fهب لر¢يته.

�لرجل  هذ�  َلغر�بة  يا   .-iحل� متلكتها  +قد  [ليه  حدقت جني 
�لضئيل؛ يقفز من موضو» [* موضو» كما يقفز �لعصفو� من غصن 

[* غصن!
+كأّ� بو��+ قر< <فكا�ها، فقد �بتسم +قاC: <نت ال تتفقني معي 

يا �نسة، <ع¹ مع <سالي ؟
- [نك تقفز كث�i من موضو» [* �خر.

- هذ� ليس صحيح�. <نا <سn i طريقي بشكل منطقي +منظّم 
+منهجي. ينبغي على �ملر] <� ال يقفز �عتباط� [* �لنتائج، بل عليه 
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<� ميحو (كما <سلفنا).
- ميحو؟ <هذ� هو ما تفعله؟

فّكرy قليًال � قالت: فهمت؛ لقد Iوyَ �لسيد كالنسي؟
بو��+: �مبا.

- +قد Iوتنا، +�مبا كنت ستمحو �لليد� هو�بو�� �آل�... 
!9�

يا  بو��+: ما �ألمر   Cفقا توقفت +قد صدمتها فكر- مفاجئة، 
�نسة؟

- fلك �حلديث �لذ� <ثرَته عن Iا+لة �لقتل، <كا� �ختبا��؟
من  جز]�  fلك  كا�  نعم،  �نسة.  يا  �خلاطر  سريعة  <نت   -
�لطريق �لذ� <تّبعه. لقد fكرI yا+لة �لقتل +��قبت �لسيد كالنسي 
+��قبتك +��قبت �لسيد غيل، +ª يكن لد¦ <� منكم <نتم �لثالثة 
<� مؤشر، +ال ح¾ �ّفة جفن. �عي¹ <خ�� بأنه ال ميكن خد�عي 
n هذ� �ملجاC. بوسع <� قاتل <� يكو� مستعد� ملو�جهة <� هجو$ 
 ª iصغ yفتر مالحظا� n يتوقع حصوله، +لكن تلك �ملعلومة

يكن أل� منكم <� يعرفها، +لذلك فإن ¹��Ñ +مقتنع.
سيد  يا  °ا�»  �هيب  �جل  من  لك  يا  قائلة:  جني  £ضت 

بو��+! لن <ستطيع <� <فهم سبب <قو�لك.
- [نه <مر بسيط جد�، فأنا <�يد كشف �ألمو�.

- +<حسب <� لديك طرق� fكية جد� n كشفها.
- ليست <مامي سو¦ طريقة +�حد- بسيطة حق�.

- +هي؟

اجاثا كريستي & كتاب رواية مكتبة الرمحي أحمد



٢٠٢

- <� <تر� �لناu ليخ�+Ç ֲדا.
ضحكت جني +قالت: +[�f شا¢+� <� ال �Ê+�؟

- كل �مرÔ �ب �حلديث عن نفسه.
- <ظن <� هذ� صحيح بالفعل.

- هكذ� Áمع كثi من �ملشعوfين ثر+�ִדم، [f يشجع �لو�حد 
منهم �ملرضى على مر�جعته +�جللوu ليحدثو9 عن �ألشيا]: كيف 
+قعو� من عربة �ألطفاC عندما كانو� بعمر سنتني، +كيف <كلت <مهم 
كمثر¦ ++قع عصiها على فستا£ا �ل�تقا�، +كيف كانو� َيْشد+� 
حلن �بائهم عندما كا� عمرهم سنتني... � �Êهم بأ£م لن يعانو� 
من �أل�L بعد fلك +يتقاضى منهم جنيهني، فيخرجو� +قد قضو� 

+قت� ممتع� متتعو� فيه كث�i، +�مبا fهب <�قهم فعًال.
جني: ما <سخف fلك!

بو��+: ال، [نه ليس بالسخافة �ل: تعتقدينها؛ فهو َمب¹ على 
 �>  *] �لكال$،   *] �حلاجة  �لبشرية،  �لطبيعة   n جوهرية  حاجة 
يتو�صل �ملر] مع �آلخرين. <نت نفسك يا �نسة: <ال حتبني <� تعيشي 

على fكرياy طفولتك مع <مك +<بيك مثًال؟
- هذ� ال ينطبق على حال:، فقد نشأn y ��� لأليتا$.

- �9، هذ� °تلف. [نه ليس باألمر �ملفر¥.
على  يعيشو�  �لذين  �أليتا$  <+لئك  من  كنا  <ننا  <ع¹  ال   -

�إلحسا�، بل كا� �ألمر ممتع� بالفعل.
- +هل كا� fلك n [نكلتر�؟
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- بل n [يرلند�، قر4 �بلن.
+عينني  <سو�  بشعر  تتمتعني  +لذلك  [�f؟  [يرلندية  <نت   -

o�قا+ين �ما�يتني +نظر-...
ثة  بتا بأصابع ملوَّ <كمل نو�ما� عبا�ته مبر¥: >كما لو <£ما ُ�كِّ

نا\<. بالسِّ
بو��+: ما�f؟ ما هذ� �لذ� قلته؟

بت  ُ�كِّ كأ£ا  �إليرلندية؛  �لعيو�  عن   Cيقا َمَثل  هذ�  نو�ما�: 
بأصابع مسنَّجة.

عن  يعّبر  فإنه  fلك  +مع  الئق�.  ليس  هذ�  حق�؟  بو��+:   Cقا
�ملوضو» بشكل جيد.

� ماC [* جني +قاC: فالتأثi قو� متام� يا �نسة.
بالغر+�  قائلة: ستجعل¹ <صا4  تنهض  ضحكت جني +هي 
يا سيد بو��+. طابت ليلتك +شكر� على �لعشا]. سو� تضطر [* 

.oما� �لسجن بتهمة �البتز��خل نو� �f] عو� [* عشا] �خر�
بو��+   Îمت+ نو�ما�،  +جه  على  تقطيبة  مالحظتها   y�ثا>

للشابني ليلة سعيد-.
�لبيت فتح بو��+ ُ�ْ�ج� +<خر\ قائمة بأحد  عندما +صل [* 
عشر ��µ ++ضع [شا�- <ما$ <�بعة من هذ9 �ألµا]. � هّز �<سه 
�لغا�n L �لتفكi +متتم لنفسه: <ظن <ن¹ <عر�، +لكن علّي <� 

<تأكد. سيستمر �لبحث.
*   *   *
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٢٠٥

�لفصل �لسابع عشر
»�+oفي +�ند

لتنا+C عشا]9   uميتشل على +شك �جللو هنر�  �لسيد  كا� 
عندما طرقه �oئر يريد �¢يته، +كا� مما <ثا� �هشة �ُملضيف بعض 
�لز�ئر ª يكن سو¦ fلك �لرجل f� �لشا�4  �لشي] <� يد�� <� 

�لضخم �لذ� كا� <حد �كا4 تلك �لطائر- �ملشؤ+مة.
كا� �لسيد بو��+ �مث� جد� +مهذ4 �لسلو�، فقد <صّر على <� 
ميضي �لسيد ميتشل n عشائه، +<لقى بعض عبا��y �إلطر�] على 

�لسيد- ميتشل �ل: كانت تقف Iّدقة [ليه +قد فغرy فاها.
جلس بو��+ على �ملقعد �لذ� ُقّد$ له، +علق بأ� �جلو <�فأ 
من �ملعتا� n مثل هذ� �لوقت من �لسنة، � �قتر4 بلباقة من هد� 
 n �iال حتقق تقدم� كب ��ته قائًال: <ظن <� شرطة سكوتلنديا�ياo

�لقضية؟
مذهل  سيد�،  يا  مذهل  ألمر  [نه   :Cقا+ �<سه  ميتشل  هّز 
 ª ثهم، فإ�� n منه L¦ شيئ� يستطيعو� �النطال�متام�. +لست <
يكن <حد من �كا4 �لطائر- <نفسهم قد �<¦ شيئ� فسو� يكو� من 

�لصعب على <� كا� <� يصل [* نتيجة فيما بعد.
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٢٠٦

.C+: صحيح، كما تقو�بو�
بشأ�  قلق� جد�  لقد كا� هنر�  قائلة:  ميتشل  تدخلت o+جة 

�لقضية +ª يستطع �لنو$ ليًال.
شر¥ �ملضيف قو7ا: [� �ألمر Áثم على عقلي بشكل °يف 
�ألمر، +علّي  تعاملها مع   n لشركة عا�لة متام�� يا سيد�. كانت 

�لقوC بأن¹ كنت خائف� n �لبد�ية من �حتماC فقد�� +ظيف:...
يا هنر�، +[ال لكا� fلك ظلم�  �لز+جة: ال ميكنهم فصلك 

فاحش�.
بد� صوy �لز+جة مليئ� بالنقمة، +كانت �مر<- ممتلئة �جلسم 

y�f +جه معّبر +عينني حا�تني سو��+ين.
�نتهت  يا �+«. لقد  تتم �ألمو� ��ئم� بعد�لة  قاC ميتشل: ال 
�للو$،  من   Çعفو> لقد  توقعت؛  مما  <فضل  Ïو  على  �ملشكلة 
كنت  فقد  <عنيه)،  ما  تفهم  كنت   �]) fلك  مع  به  <شعر  +لكن¹ 

مسؤ+ًال على Ïو ما.
لك  <¢كد  +لكن¹  مشاعر�،  <تفهم  <نا  متعاطف�:  بو��+   Cقا
بأنك تكثر من تأنيب نفسك، فما حصل ª يكن خطأ� بأ� شكل.

يا  <نا  <قوله  ما  هذ�  قائلة:  <خر¦  مر-  ميتشل  �لسيد-  تدّخلت 
سيد�.

هّز ميتشل �<سه +قاC: كا� علّي <� <الحظ بأ� �لسيد- كانت 
 iعت �لفو�تoّ+ قت مبكر. لو <ن¹ حا+لت [يقاظها عندما+ n ميتة

<+C مر-...
بو��+: لن يكو� �لفرL كب�i، فقد حدثت �لوفا- فو� [صابة 
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٢٠٧

�لسيد- كما قالو�.
ال   �> له  قلت  لقد  باستمر��.  هكذ�  قلق  [نه  ميتشل:  �لسيد- 
يشغل تفك9i [* هذ9 �لد�جة، فَمن يستطيع <� يعر� �لسبب �لذ� 
يدفع بعض �ألجانب [* قتل بعضهم بعض�؟ <نا شخصي� <عتقد بأ� 

��تكا4 �جلرمية على منت طائر- بريطانية كا� تصّرف� قذ��.
<£ت �لتها بشخi يدC على �لنقمة +�لوطنية، فهّز ميتشل 
�<سه حi- +قاC: [نه ألمر يثقل كاهلي، [�f صّح �لتعبi. ففي كل 
+�لتوتر. +بعد fلك  �لقلق  باخلدمة <صبح n حالة من  <لتحق  مر- 
كا�   �] مر-  بعد  مر-  ليسأل¹  سكوتلنديا��  من  �لسيد  fلك  يأ� 
+Áعل¹  �لرحلة،   Cخال حد«  مفاجئ   +> طبيعي   iغ شي]  Íة 
fلك <شعر بأن¹ قد نسيت شيئ� ما. +لكن¹ +�ثق من <نª ¹ <نَس 
شيئ�. لقد كانت من <كثر �لرحالy هد+]� +كانت طبيعية من �يع 

�جلو�نب ح¾... ح¾ حد« fلك.
�لسيد- ميتشل: <نابيب نفخ +سها$... يا [7ي!

<عجب مبالحظاִדا:  قد  +كأنه  متملقة  بطريقة  بو��+  خاطبها 
[نك على حق؛ ما هكذ� ترتكب جرمية قتل [نكليزية.

�لسيد- ميتشل: معك حق يا سيد�.
- <تعلمني يا سيد- ميتشل، [ن¹ <ستطيع <� <·ن من <� جز] 

من [نكلتر� <نت.
عن  بعيد-  ليست  +هي  سيد�،  يا  �+ْ�سيت  من  <نا   -

بريدبو�f .yلك هو موط¹.
- يا له من مكا� ��ئع!
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٢٠٨

- [نه ��ئع فعًال، +ليست لند� شيئ� بالنسبة لد+�سيت. لقد 
<كثر من مئ: عا$، +�+�سيت  �ستقرy عائل: n �+�سيت منذ 

.Cمي كما ُيقا� n �جتر
- نعم، حق�.

� �لتفت [* �ملضيف ثانية +قاC: يوجد <مر +�حد <�يد <� 
<سألك عنه يا ميتشل.

تقلصت حو�جب �لرجل +قاC: لقد <خ�تكم بكل ما <عرفه، 
<خ�تكم حق� يا سيد�.

- صحيح، صحيح، +لكنها مسألة صغi- جد�. لقد تسا]لت 
فقط: هل كا� شي] على �ملائد-، مائد- مد�$ جيزيل، مبعَثر�؟

- هل تع¹ عندما... عندما +جدִדا ميتة؟
هذ�  من  شي]   �> +�ململحة...   yلشوكا�+ �ملعالق  نعم.   -

�لقبيل.
هّز �لرجل �<سه بالنفي +قاª :C يكن <� شي] من هذ� على 
�لطا+لة. كانت هذ9 �ألشيا] قد ُنظّفت +ُ�فعت عن �ملو�ئد [ال فناجني 
�لقهو-. <نا شخصي� ª <الحظ شيئ�، مع <ª Ç <كن ُألالحظ [f كنت 
n حالة ��تبا� شديد، +لكن �جاC �لشرطة كانو� سيالحظو� fلك 

يا سيد�، فقد فتشو� �لطائر- بدقة تامة.
- �9، حسن�، ال يهم. علّي <� <حتد« n +قت ما مع oميلك 

�يفيس.
- [نه �آل� على منت �حلة �لتاسعة [ال �بع� �لصباحية يا سيد�.

- هل <oعجته هذ9 �لقضية؟
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٢٠٩

+�<يي  تعلم،  كما   iشا4 صغ [نه  سيد�،  يا  حسن�   ،9�  -
 *] يدعونه  +�جلميع  �إلثا�-،  بسبب  كله  باألمر  تقريب�  �ستمتع  <نه 

ضيافتهم ֲדد� µا» �لقصة منه.
��تباµ� Ðه باجلرمية  - هل لديه صديقة شابة؟ ال شك <� 

سيكو� <مر� °يف� بالنسبة [ليها.
- [نه يتو�� [* �بنة جونسن �لعجوn o فندL كر�ْ+�، +لكنها 
على  تو�فق  ال  +هي  عاقلة،  صائبة  +<حكا$  ��جح  عقل   y�f فتا- 

��تباÐ �سم �ملر] Èرمية قتل.
قائًال:  £ض   � متام�".  سليمة  نظر  +جهة  "هذ9  بو��+:   Cقا
حسن�، <شكر� يا سيد ميتشل +<نت يا سيد- ميتشل، +<توسل [ليَك 

.�iيا صديقي <� ال تد» هذ� �ألمر يثقل تفك
هيئة   n �ألغبيا]  <+لئك  لز+جته:  ميتشل   Cقا غا��  +عندما 
 n- تكب �جلرمية، +لكنه�� �ملحكمة ظنو� <نه هو �لذ� n ملحلفني�

�<يي- من �لشرطة �لسرية.
�لسيد- ميتشل: n �<يي <نا ال بد <� �لبالِشفة �لشيوعيني يقفو� 

خلف هذ9 �جلرمية.
*   *   *

كا� بو��+ قد قاC بأ� عليه <� يتكلم قليًال مع �ملضيف �آلخر، 
<كثر  يتأخر   ª كالمه معه �> ما. +لكّن �حلقيقة  �يفيس، n +قت 
 Cكر�ْ+� +ّجه [* �يفيس �لسؤ� Lففي مقهى فند ،yمن بضع ساعا
�لذ� +جهه مليتشل، فقاC: ال شي] كا� مبعثر�، ال يا سيد�. هل 

تقصد �ضطر�ب� <+ ما شابه fلك؟
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٢١٠

بو��+: <ع¹ -لنقل مثًال- شيئ� مفقو�� من �ملائد- <+ شيئ� ال 
تضعونه على �ملائد- n �لعا�-.

قاC �يفيس ببط]: كا� هنا� شي] الحظته عندما كنت <نظف 
<نه من  للطائر-، +لك¹ ال <حسب  تفتيشهم  �لشرطة  <كمل   �> بعد 
تلك �ألشيا] �ل: تعنيها، +هو <� �لسيد- �مليتة كا� <مامها ملعقتا 
قهو- n صحن فنجا£ا. �د« هذ� <حيان� عندما نكو� مستعجلني 
n توoيع �لطعا$ +�لشر�4، +قد الحظت fلك أل� حوC هذ� �ألمر 

خر�فة؛ فالناu يقولو�: ملعقتا� n صحن فنجا� تعنيا� o+�ج�.
سأC بو��+: هل ُفِقدy ملعقة من صحن <� مسافر �خر؟

- ال يا سيد�، ª <الحظ شيئ� كهذ�. ال بد <� <حدنا (ميتشل 
fلك  يفعل  �ملر]  �لشكل.  ֲדذ�  +�لصحن  �لفنجا�  <خذ  قد  <نا)   +>
<حيان� بسبب �لعجلة، فقبل <سبو» فقط +ضعت على [حد¦ �ملو�ئد 
 Öنقا] من  <فضل  +هذ�   .yلشوكا�+ �لسمك  سكاكني  من  طقمني 
شي] على �لطا+لة على <ية حاC، أل� fلك يع¹ <� عليك <� تتر� 

عملك +تذهب إلحضا� �لسكني �لناقص <+ غ9i مما نسيته.
*   *   *
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٢١١

�لفصل �لثامن عشر
في شا�» �لملكة فكتو�يا

بطاقة  [ليه  ُحملت  عندما  قليًال  ��يد�  جيمس  �لسيد  فوجئ 
مألو�،  �السم  هذ�  بأ�  <حّس  بو��+.   Cكيوiلسيد ه� �سم  حتمل 
+لكنه ª يستطع <� يتذكر9 للوهلة �أل+*. � قاC لنفسه: "�9، [نه 

��f �لرجل!"، +<خ� �ملوظف <� يدخله.
بد� هiكيوC بو��+ n غاية �ألناقة +�لبهجة +n يد9 عصا من 
 ¹Iنا +�ثق من <نك ستسا> :Cهر-، +قاo 9�+على صد ���خليز�
مد�$  مبقتل  �خلاصة  �لقضية  بتلك  يتعلق  �ألمر  [oعاجك.  على 

جيزيل.
��يد�: حسن�، ما�f عنها؟ �جلس من فضلك. لقد كا� �ملفتش 
هؤال]  شي]،  كل   n <نوفهم  يدّسو�  [£م  <يا$.  بضعة  قبل  هنا 

�ملحققو�.
.yمعو� معلوماÁ �> ظن <� عليهم> -

<جا4 ��يد� مبر��-: +لكن ال ضر+�- أل� يكونو� عد+�نيني 
µعة  +له  مشاعر9  للمر]   �] �لبغيضة.  �ملهمة  ֲדذ9  يقومو�  +هم 

جتا�ية �رÖ عليها.
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٢١٢

- �مبا كنت مفرÐ �حلساسية قليًال.
<مامها  <جلس  كنت  حيث  نعم،   ،uحسا موقف   n <نا   -
مباشر-. صحيح <� fلك قد يبعث على �لشك كما <ظن، +لكن ال يد 
� n �ختيا� مقعد�. +لو كنت <علم <� تلك �ملر<- سُتقَتل ملا كنت 

سأسافر بتلك �لطائر- <بد�.
قو$  مصائب  مبتسم�:  بو��+   Cفقا �لتفكi حلظة،  عليه  +بد� 

عند قو$ فو�ئد؟
كما  بالفعل،  لقد حد« هذ�  تقوf Cلك.   �> �لطريف  - من 
<نه ª �د« [�f جاo � �لتعبi. <ع¹ <ن¹ كنت <عيش فتر- قلق 
حيث تعرضت [* كثi من �ملضايقاy بسبب هذ9 �لقضية +µعت 
كث�i من �لتلميحاy. +لكن، ملا�f <نا؟ هذ� ما كنت <قوله. ملا�f ال 
يذهبو� +يزعجو� fلك �لدكتو� هوبا��... <ع¹ بر�يانت؟ فاألطبا] 
هم �لذين يستطيعو� �حلصوC على µو$ ال ميكن كشفها. كيف � 

<� <حصل على µو$ �ألفاعي باهللا عليك؟!
من   iلكث تعرضت  <نك  من  �لرغم  على  [نه   Cتقو كنت   -

...yعاجاoإل�
- �9، نعم، كا� للصو�- جانب مضي]. ال <خفي عليك <ن¹ 
��ت مبلغ� ال بأu به من �لصحف �جة ما يسمونه شاهد عيا�، 
مع <نه كا� n �لصحف من خياC �لصحفيني <كثر مما �<ته عينا�، 

+لكن fلك �د« ��ئم�.
بو��+: غريب كيف تؤثر �جلرمية n حيا- <ناu ال �خل 7م 
ֲדا <بد�! <نت مثًال، لقد ��ت فجأ- مبلغ� غi متوقع <بد�، مبلغ� 

�مبا كا� موضع ترحيب بشكل خاÖ �آل�.
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٢١٣

قاC ��يد� +هو ينظر [* بو��+ �د-: [� �ملاC موضع ترحيب 
��ئم�.

- +لكن �حلاجة [ليه تكو� ملّحة <حيان�، +ملثل هذ� �لسبب 
<نو�»  كل  +تظهر   Cالحتيا� مسالك   n +يدخلو�   Cلرجا� Êتلس 

.yلتعقيد��
- حسن�، ال تدفعنا [* �لتشا¢$ f [�o]لك.

من  �ملظلم  �جلانب   n [ملر� يعيش   �fفلما هذ� صحيح،   -
 n ئع� بالنسبة لك... بعد <� فشلت��كا�  Cلك �ملاf �] -؟�لصو�

�حلصوC على قرn Ñ با�يس.
سأC ��يد� بغضب: +كيف عرفت fلك باهللا عليك؟

�بتسم بو��+ +قاC: [نه صحيح على <ية حاC؟
- [نه صحيح فعًال، +لك¹ ال <�يد <� ينتشر �لنبأ.

- <¢كد لك <ن¹ سأكو� �لكتما� نفسه.
قاC ��يد� متأمًال: غريب كيف <� مبلغ� صغ�i من شأنه <حيان� -

[� ª يتوفر- <� يضع �ملر] n مشكالy ال £اية 7ا. مبلغ قليل من 
�ملاC �لنقد� �جلاهز يستطيع به �ملر] <� ينقذ نفسه من <oمة خانقة، 
فإ�  �لصغر  �لبالغ  �ملبلغ  fلك  على   Cحلصو� يستطع   ª هو   �]+
مصد�قيته كلها تذهب [* �جلحيم. نعم، [� هذ� n غاية �لغر�بة. 

�ملاC مسألة غريبة، +�ملصد�قية غريبة. بل [� �حليا- نفسها غريبة!
قاC بو��+: هذ� صحيح متام�.

- باملناسبة، ما هو �ألمر �لذ� <��y �¢ي: من <جله؟
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٢١٤

- [£ا مسألة حساسة بعَض �لشي]، فقد µعت <نك -بالرغم 
من [نكا��- كانت لك معامالy مع تلك �ملر<- جيزيل.

- من قاf Cلك؟ [£ا كذبة، فأنا ª <َ� تلك �ملر<- قط.
- يا عزيز�، هذ� غريب جد�!

قاC ��يد� بغضب: غريب؟ [نه تشهi لعني.
نظر بو��+ [ليه +هو يفكر بإمعا� � قاC: �9، علّي <� <��جع 

تلك �ملعلومة.
- ما �لذ� تعنيه؟ [الَ$ تريد �لوصوC؟

هّز بو��+ �<سه +قاC: ال ُتغضب نفسك، ال بد <ّ� n �ألمر 
خطأ.

<+لئك  مع  نفسي   ��+> ال  بأن¹  +تأكد  خطأ،  <نه  بد  ال   -
 n مثا7ن> yمبا +جد�ملجتمع �لر�قي �لز�ئف. � Ðسا+> n ملر�بني�

سيد�y �ملجتمع �لال� ترهقهن �يو� �لقما�.
�خلاطئة   yملعلوما� على  <عتذ�   �> علّي  قائًال:  بو��+  £ض 

�ل: +صلت¹.
بسبب   Cسؤ� باملناسبة،   :Cقا+ �لبا4  عند  قليًال  +قف   �
�لفضوC فقط: ما �لذ� �فعك قبل قليل [* تسمية �لدكتو� بر�يانت 

باسم �لدكتو� هوبا��؟
- +كيف � <� <عر�؟ �ع¹ <تذكر. �9، نعم؛ <عتقد <� سبب 
fلك يكمن n �لة �لفلوy. [£ا <غنية �ألطفاC تلك [� كنت تعرفها: 
>كلب �أل$ �لعجوo هوبا��<، فهي تقوC: >عندما عا�y كا� يعز� 

بالفلوy<. غريب كيف ^تلط �ألµا] n �لذ�كر-!
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بو��+: �9، نعم... �لفلوy. [ن¹ <هتم ֲדذ9 �ألمو� كما تعلم، 
من �لناحية �لسيكولوجية. 

شخر �لسيد ��يد� من كلمة >�لسيكولوجية<، فهي تذّكر9 مبا 
يسميه هو >�ألعماC �لسخيفة للتحليل �لنفسي<! � +ّ�» بو��+ بنظر- 

��تيا4.
*   *   *
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�لفصل �لتاسع عشر-
مسرحية �لسيد �+بنسن

جلست �لليد� هو�بو�� n غرفة نومها n م7Úا �قم ٣١٥ 
n ساحة غر+سفينر، جلست <ما$ طا+لة oينتها فيما �نتشرy حو7ا 
�لفر�شي �لذهبية +علب �لزينة +مر�هم �لوجه +�ملساحيق +كل +سائل 
�لتر� �ألنيق، +لكنها جلست +سط هذ� �لتر� جافة �لشفتني +قد 

��تسمت على +جنتيها بقع غi متناسقة من �للو� �أل¿ر.
قر<y �لرسالة للمر- �لر�بعة:
[لى �لليد� هو�بو��

سيدتي �لعزيز-،
معينة  +ثائق  لد�   �] جيزيل:  مد�$  موضو»   Öبخصو
كانت سابقًا في حوo- �لسيد- �لر�حلة. [� كنت <نت <+ 
 ��+o> �> ين بالموضو» فيسعدني �لسيد با��كال� مهتمَّ
مع  <تعامل   �> تفضلين  <نك   $> �لقضية،  مناقشة  بهد� 

o+جك في هذ9 �لمسألة؟
�لمخلص: جو� �+بنسن

 yمن �لغبا] قر�]- �لرسالة مر- تلو �ألخر¦ كما لو <� �لكلما
قد ُتبّدCُ معانيها. يا 7ا من كاfبة تلك �ملر<- �لفرنسية �ل: <قسمت 
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بأ� كل �لترتيباy قد �تُّخذy حلماية �لزبائن n حاC +فاִדا فجأ-. 
�للعنة عليها!

+فّكرy سيسيلي: "يا [7ي، <عصاl! هذ� ليس عدًال، ليس 
عدًال". � �متدy يدها �ملرجتفة [* oجاجة y�f غطا] fه  +هي 
على  <سيطر  سيجعل¹   ،Çoتو�  �ّ] سيعيد  هذ�  نفسها:  حتّد« 

نفسي"... +�ستنشقت �ملا�- بأنفها.
حسن�، [£ا تستطيع <� تفكر �آل�: ما �لعمل؟ ال بد من �¢ية 
�لرجل طبع�. مع <£ا ال تعر� <ين ميكن <� جتمع <ية <مو�C. �مبا 
قامت برها� Iظوf n âلك �ملحل n شا�» كا�لوu... +لكّن 
هنا� متسع� من �لوقت للتفكi بذلك الحق�. فلتقابل �لرجل +تَر ما 

�لذ� يعرفه.
�لسي]:   iلكب� ½طها  +خربشت  �لكتابة  طا+لة   *] fهبت 
+سو�  �+بنسن،  جو�  للسيد  حتياִדا  هو�بو��  �لليد�  "ִדد� 
تكو� مستعد- ملقابلته [�f حضر n �لساعة �حلا�ية عشر- من صبا¥ 

�لغد".
*   *   *

نو�ما�: هل <fهب؟
 Cقا [ليه.  �ملستهجن  بو��+  حتديق  نتيجة  قليًال  +جهه  توّ�� 

بو��+: <ية مسرحية كوميدية تلك �ل: متثلها؟!
تو�� +جه نو�ما� <كثر فأكثر +غمغم قائًال: لقد قلت [� قليًال 

من �لتنكر سيكو� مطلوب�.
تنهد بو��+، � <مسك بذ��» �لشا4 +قا�9 [* �ملر�- قائًال: 
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نفسك!   *] تنظر   �> منك،  <طلبه  ما  كل  هذ�  نفسك.   *] �نظر 
ما�f حتسب <نك فاعل بنفسك؟ >بابا نويل< يرتد� مالبسه ليسلي 
�للو�  بل سو��]، +هو  بيضا]  ليست  <� حليتك  �ألطفاC؟ صحيح 
�ملالئم لألشر��، +لكن ما هذ9 �للحية؟ حلية تصرÜ قائلة: �نظر+� 
[ّ�! [£ا حلية �خيصة يا صديقي، +قد ّمت لصقها كأسو< ما يكو� 
+لعك  يتبد¦  فيهما  <يض�؟  +حاجبا�  �7و�-.  ميا�سه  كما  �للصق 
�ملجنو� بالشعر �ملزيَّف! ��ئحة �لصمغ �لالصق يشمها �ملر] على 
يالحظ  لن  <حد�   �> ظننت   �f] ^طئ  <نك  كما  <متا�،  عد-  بعد 
 �+ْ <نك تلصق الصق� على <حد <سنانك. يا صديقي، ليس هذ� �لدَّ

حرفتك، ليس حرفتك بالتأكيد.
قاC نو�ما�: لقد مثلت كثn �i مسرحياy �7و�- y�f يو$.

 ª لك فأعتقد بأ£مf هذ� �ألمر، +مع L+: ال <كا� <صد�بو�
يتركو� تنغمس n <فكا�� �خلاصة بشأ� �ملكيا\، فح¾ لو +قفت 
خلف <ضو�] خشبة �ملسر¥ �ل: تبهر <عني �ملتفرجني لبد� مظهر� 
يا  �لنها�؟ ال  به n ساحة غر+سفينر n +ضح  فكيف  مقنع،   iغ
يف سعا�- �لليد� ال  صديقي؛ [نك مبّتز +لست كوميدي�. <�يد� <�̂ 
<� جتعلها متوy ضحك� عندما تر��. <�¦ <ن¹ <جرحك مبا <قوله، 
<نا �سف، +لكنها حلظة ال تنفع معها [ال �حلقيقة. خذ هذ� +هذ�...

�حلّما$   *] �fهب  <ضا�:   � قو��ير  بضعة  يديه   n  uّ�+
+�عنا نضع حد� 7ذ9 �ملهزلة.

من  خر\  +عندما  �حلر\،  سحقه  +قد  غيل  نو�ما�  <طاعه 
بو��+  فهّز  �آلجر،  بلو�  <¿ر  +جهه  كا�  ساعة  �بع  بعد  �حلما$ 
+بد<  �ملهزلة  �نتهت  لقد  جد�،  حسن   :Cقا+ �ملو�فقة  �ليل  �<سه 
<لصقه  �لذ�  <نا  +لكن   ،i4 صغ�بشا لك  �جلاّ�. سأµح  �لعمل 
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[µ �fحت. هكذ�... +�آل� نبّدC تسر�ة �لشعر هكذ�، هذ� كاٍ� 
متام�. لنَر �آل� [� كنَت حتفظ ما ستقوله على �ألقل.

�ستمع بو��+ [* نو�ما� +هو يعيد ما Áب عليه قوله بانتبا9، � 
هّز �<سه مو�فق� +قاC: هذ� جيد. [* �ألما$ +حظ� سعيد�.

هنا�   yجد+ فرمبا  �لسعيد،  �حلظ  هذ�   *] <حوج¹  ما   -
o+ج� غاضب� +شرطيني.

<كد له بو��+: ال ^ف، سينتهي �ألمر بشكل مدهش.
غمغم نو�ما� بتمر�: هذ� ما تقوله <نت.

� غا�� [* مهمته �لبغيضة +معنوياُته n �حلضيض.
*   *   *

 ،C+لطابق �أل� n -iغر+سفينر ّمت [�خاله [* غرفة صغ n
 f] نفسه،  نو�ما�  حّضر  هو�بو��.  �لليد�  جا]ته  �قيقتني  +بعد 

ينبغي عليه <� ال يظهر <بد� كأنه جديد على مثل هذ9 �لعملية. 
سيسيلي: �لسيد �+بنسن؟

نو�ما�: n خدمتك.
+�ÎÏ 7ا، � فّكر n نفسه با�ئز�o: تب� 7ذ9 �لعملية كلها. 

[ن¹ <بد+ كدليل n متجر!
- لقد �ستلمت �سالتك.

�لغ    oلعجو� "fلك  قائًال:  نفسه  قو�9 +حّد«  نو�ما�  �ع 
من  بشي]  <مامه  �ملر<-  خاطب   � �لتمثيل".  <حسن  ال   Ç]  Cيقو

�لغطرسة: صحيح، حسن�، +ما هو �<يِك يا ليد� هو�بو��؟
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- ال <عر� ما �لذ� تعنيه.
�لتفاصيل؟   n هيا، هيا، هل من حاجة حق� لكي ندخل -
>عطلة  ها  لنسمِّ حسن�،  نقضي...   �> ممتع  هو  كم  يعرفو�  �جلميع 
على شاطئ �لبحر<. +لكن �ألo+�\ نا��� ما يو�فقو� على مثل هذ� 
�لتصر�. <ظن <نك تعرفني -يا ليد� هو�بو��- متا$ �ملعرفة طبيعة 
كانت  ��ئعة،  �مر<-   oلعجو� كانت جيزيل  لقد  <ملكه.  �لذ�  �لدليل 
يعت�  +<مثاله   Lلفند� �ليل   �] �لد+�$.  على  �ملهمة  �ألمو�  تعر� 
�ليًال من �لد�جة �أل+* ال ميكن �حضه. +�لقضية �آل�: َمن �لذ� 
يريد هذ� �لدليل <كثر من �آلخر، <نِت <$ �للو�� هو�بو��؟ هذ� هو 

.Cلسؤ��
كانت +�قفة هنا� ترجتف، +قاC 7ا +قد <صبح صوته <كثَر 
طبيعية مع �نغماسه بشكل <ك� n �+� �لسيد �+بنسن: <نا بائع، فهل 

<نت مشترية؟ هذ9 هي �لقضية.
- كيف حصلت على هذ� �لدليل؟

- هذ� خا�\ عن موضوعنا يا ليد� هو�بو��. لقد حصلت 
عليه، +هذ� هو �ألمر �ملهم.

- [ن¹ ال <صدL، �ع¹ <��9.
معي  <جلب   ª ال.   ،9�  :Cقا+ �ها]  بنظر-  �<سه  نو�ما�  هّز 
شيئ�. <نا لست مغفًال [* هذ� �حلد. <ما [�f �تفقنا على �لصفقة فتلك 
مسألة <خر¦، فسو� <�يك �لدليل قبل <� تسلمي¹ �لنقو�. تعامل 

عا�C ++�ضح.
- كم... كم تريد؟
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- عشر� �ال� من �لغا�... من �جلنيها� �ليس �لد�ال���.
- مستحيل! ال ميكن- (بد+ (* (ضع يد% على مثل هذ� �ملبلغ 

�لضخم.
- >نك تستطيعني فعل �ألعاجيب >* حا�لت. �لذهب 8 يعد 
 Eعي، من باH� .+لؤلؤ يبقى  �للؤلؤ  �لقيمة كما كا* �لكن  بنفس 
عرضي  هو  هذ�  �ال�،  Pانية  �ملبلغ  سأجعل  مثلك  سيد�   Sكر�<

�ألخT. �سأعطيك يومني لتفكر%.
- ال (ستطيع �حلصوW على �ملاW، كما قلت لك.

 *) �ألفضل  من  لعل   ،Zحسن  :Wقا� �(سه  �هّز  نو�ما*  تنهد 
يعر� �للو�a هو�بو�% مبا كا* _صل. (عتقد (ن- مصيب عندما 
با��كال�  �لسيد   *) نفقة، كما  �مر(� مطلَّقة حتصل على  بأ*   Wقو)
ممثل ��عد جد+، �لكنه ال يربح كثT+ من �ملاW. ��آل* لن (ضيف 
فأنا  قلُته  فيما  فّكر% جيد+  باألمر.  لتفكر%  كلمة (خرj، سأتركك 

.Wع- ما (قو)
 .Zضا�: (عنيه كما عنته جيزيل متام) l صمت قليًال�

 *) من  �لتعيسة  �ملر(�  تتمكن   *) قبل  بسرعة  �لغرفة   �aغا  l
جتيبه. �عندما �صل >r �لشا�q مسح حاجبه �قاW: �حلمد هللا على 

�نتهاt هذ� �ألمر.
*   *   *

�لليد%   r< شخصية  بطاقة  �خلاaمة  xلت  فقط  ساعة  بعد 
هو�بو�%. 

- هTكيوW بو���؟
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�مت �لبطاقة جانب� +قالت: من هو؟ ال <ستطيع مقابلته!
- [نه يقوC -يا سيد�- بأنه هنا تلبيًة لطلب من �لسيد �ميوند 

با��كال�.
- �9، حسن�، ليدخل.

fهبت �خلا�مة، � عا�y ثانية +<علنت: هiكيوC بو��+.
 ÎÏ�  � <ناقة،  �ملالبس  <كثر  مرتدي�  بو��+  �لسيد  �خل 
خطو-  سيسيلي  فتقدمت  �+£ما  �لبا4  �خلا�مة  <غلقت  للسيد-. 

+سألت: �لسيد با��كال� <�سلك؟
قاC 7ا بلهجة لطيفة +لكنها �مر-: �جلسي يا سيد�.

جلست بشكل ��، فأخذ كرسي� قرֲדا +جلس +هو يتصر� 
بشكل <بو� +�ثق ُمطَمئِن قائًال: <توسل [ليك يا سيد� <� تنظر� [ّ� 

كصديق. لقد جئت ألنصحك، فأنا <عر� <نك n +�طة ك�¦.
متتمت ֲדد+]: ال <���...

- �µعي يا سيد�، ال <طلب منك <� تفشي <سر���، هذ� 
ليس ضر+�ي� ألن¹ <عرفها مسبق�، fلك هو جوهر �لتحر� �جليد... 

�ملعرفة.
�تسعت عيناها +هتفت: �لتحر�؟ تذكرy، لقد كنَت على منت 

�لطائر-. <نت �جل �لتحر�.
 n »نتحد �لتحر�. +�آل� �عينا  <نا �جل  بالضبط،  بو��+: 
�لعمل يا سيد�. كما قلت لك قبل قليل، <نا ال <ضغط عليك لكي 
تثقي l، +ليس مطلوب� منك <� تبدئي <نت بإخبا�� باألمو�، بل 
<نا �لذ� سأخ�� ֲדا. صبا¥ �ليو$، منذ <قل من ساعة، <تا� �oئر. 
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fلك �لز�ئر �لذ� كا� �µه بر�+� �مبا...
قالت بتعب: �+بنسن.

بو��+: ال فرL، بر�+� <+ µيث <+ �+بنسن... فهو يستعمل 
ليبتّز� يا سيد�، +�وoته <�لة  تباع�. جا] هنا  هذ9 �ألµا] كلها 
كانت  �أل�لة  تلك  صحيح�؟  هذ�  <ليس  ما،  ¿اقة  على  معينة 
n حوo- مد�$ جيزيل y�f يو$، +هي عند هذ� �لرجل �آل�، +قد 

عرÑ تقدميها لك مقابل مبلغ �مبا كا� سبعة �ال� جنيه.
- بل Íانية.

- حسن�، Íانية. +<نت جتدين �حلصوC على مثل هذ� �ملبلغ 
بشكل سريع <مر� بالغ �لصعوبة، <ليس كذلك؟

 n قة�لك ببساطة... [ن¹ غاf ¹لك، ال ميكنf ¹ال ميكن -
�لدين <صًال. ال <��� ما�f <فعل؟

- هدئي نفسك يا سيد�، فقد جئت ملساعدتك.
حدقت [ليه +قالت: كيف عرفت كل fلك؟

- ألن¹ هiكيوC بو��+. حسن�، ال ^اn؛ ضعي �<سك بني 
يد� +سأتو* �لتعامل مع �لسيد �+بنسن هذ�.

قالت سيسيلي �د-: نعم، +كم تريد <نت؟
�ÎÏ 7ا بو��+ +قاC: سأطلب فقط صو�- موقَّعة لسيد- با�عة 

.Cجلما�
 ،lفعل. <عصا> �fما ��! ال <��صاحت يائسة: �9 يا عزيز

<كا� <َُجّن.
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- ال، ال؛ كل شي] على ما ير�$، ثقي ֲדiكيوC بو��+. <�يد 
فقط <� تقو� � �حلقيقة، �حلقيقة �لكاملة. ال ^في ع¹ <� شي] 

+[ّال صا�y يد�� مقّيدَتني.
- +ستخرج¹ من هذ9 �لو�طة.

- <قسم لك جا�� بأنك لن تسمعي بالسيد �+بنسن مر- <خر¦.
- حسن�، سأخ�� بكل شي].

- جيد. +�آل�، هل �قترضت ماًال من هذ9 �ملر<-، جيزيل؟
هزy �لليد� هو�بو�� �<سها باإلÁا4.

- م¾ كا� fلك؟ <ع¹ م¾ بد< fلك؟
- منذ سنة +نصف، كنت n +ضع صعب.

- بسبب �لقما�؟
- نعم، عاكس¹ �حلظ بشكل �هيب.

- +هل <قرَضتك كل �ألمو�C �ل: طلبتِها؟
- ليس على �لفو�. <عطت¹ مبلغ� بسيط� n �لبد�ية.

- من �لذ� �ّلك عليها؟
- �ميوند با��كال�. قاC [نه µع بأ£ا تقرÑ �ألمو�C لنسا] 

�ملجتمع �لر�قي.
- +هل <قرضتك <مو�ًال <كثر فيما بعد؟

 n معجز-  +كأنه  fلك  بد�  <�يد9.  ما  كل  <عطت¹  نعم،   -
حينها.
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<جاֲדا بو��+ Èفا]: +لكنها كانت من معجز�y مد�$ جيزيل 
باألمر،  o+جك  يعلم  ال   �> جد�  حريصة  كنت  +بالطبع  �خلاصة! 

<ليس كذلك؟
متسكه   n متزّمت  ستيفن   �] بغضب:  سيسيلي  صرخت 
بالسلوكياy، +قد مّل م¹. [نه يريد �لز+�\ بأخر¦، +كا� من شأنه 

<� يقفز فرح� لو <تيحت له فرصة طالقي.
بو��+: +<نت ال تريدين �لطالL؟

- [ن¹...
- [نك مرتاحة 7ذ� �لوضع، كما <نك تتمتعني باستخد�$ �خل 
+فi متام�. هذ� <كيد، فينبغي على �لنسا] طبع� <� يعتنني بأنفسهن. 
<ليس  �لديو�،  تسديد  مشكلة   yoبر بعدها  حديثنا:  نكمل  �عينا 

كذلك؟
- بلى، +ª ...ª يكن بوسعي سد�� �ملاC. <صبحت �لشيطانة 
�لعجوo لئيمة قذ�-. كانت تعر� عن عالق: برميوند، +قد كشفت 

�ألماكن +�لتو��يخ +كل شي]. ال <��� كيف ّمت 7ا fلك.
قاC بو��+ Èفا]: كانت 7ا <ساليبها، +<ظن <£ا بد<y ִדد� 

بإ�ساC كل تلك �أل�لة [* �للو�� هو�بو��؟
.yسد� �f] نعم، [ّال -

- +ª تستطيعي �لتسديد.
- نعم.

- +هكذ� جا] موִדا هبة لك من �لعناية �إل7ية؟
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قالت Èدية: لقد بد� <مر� ��ئع� جد�.
- بالضبط، <مر ��ئع جد�. +لكنه جعلك عصبية بعض �لشي]، 

<ليس كذلك؟
- عصبية؟

- حسن�، fلك <نك �لوحيد- من بني �كا4 �لطائر- �ل: يتوفر 
لديها �لد�فع لتمّني موִדا.

فظيع�،  هذ�  كا�  fلك.  <عر�  +قالت:  نَفسها �د-  سحبت 
كنت قلقة جد� من هذ� �ألمر.

- +ال سيما <نك o�تِها n با�يس قبل ليلة من موִדا، +كا� 
لك معها جولة خال� ال تسّر <حد�.

- يا لتلك �لشيطانة �لعجوª !o تشأ <� تتزحز¥ عن موقفها قيد 
<منلة، +<حسب <£ا كانت جتد متعة n �بتز�o �لناu. �9، لقد كانت 

+حش� حقيقي�. لقد خرجُت من عندها Iطمة.
- +لكنك قلت n �الستجو�4 بأنك ª تشاهد� تلك �ملر<- 

من قبل.
- هذ� طبيعي، +ما�f عسا� <قوC غf iلك؟

 Cنعم، <نت ال تستطيعني قو :C+ [ليها بتمعن � قا�نظر بو�
شي] غf iلك.

- كا� �ألمر مر+ع� جد�. ال شي] غi �ألكاfيب، <كاfيب، 
بأسئلته،  <كاfيب. fلك �ملحقق �ملخيف جا] هنا مر��� ليضايق¹ 
بأنه �ا+C فقط <� ميتحن  تا$ +<��كت  بأما�  +لكن¹ كنت <شعر 

صالب:، [ª f يكن يعر� شيئ�.

اجاثا كريستي & كتاب رواية مكتبة الرمحي أحمد



٢٢٨

قاC بو��+: [�f <��� �ملر] <� Êّمن <مر� فعليه <� Êمنه بثقة.
شعو�   ¹¡��  � <فكا�ها:  تسلسل  متابِعًة  سيسيلي  مضت 
� لشي] <� يتسر4 لتّسر4 فو�� +منذ �لبد�ية،  ال ��ّ� له بأنه لو ُقدِّ

فشعرy باألما�، ح¾ +صوC تلك �لرسالة �لفظيعة.
- <ª تكوÇ خائفة طَو�C هذ� �لوقت؟

- طبع� كنت خائفة.
- +لكن من ما�f؟ من �نكشا� عالقتك <$ من [لقا] �لقبض 

عليك بتهمة �لقتل؟
�ختفى �لتوّ�� �لذ� كا� يصبغ +جنتيها +قالت: �لقتل؟ +لكن¹ 

ª <قتلها. �9، <ال تصدf Lلك؟ <نا ª <قتلها، ª <قتلها.
- لقد <��y موִדا.

ينبغي  تصدق¹،   �> ينبغي   ،9� <قتلها.   ª +لكن¹  نعم،   -
عليك fلك. [نª ¹ <حتر� من مقعد�. [ن¹...

توقفت عن �لكال$ +تركزy عيناها �لز�قا+�� عليه بتوّسل. هّز 
بو��+ �<سه مهّدئ� +قاC: [ن¹ <صدقك يا سيد� لسبنب، <+ًال بسبب 

جنسك كامر<-، +ثاني� بسبب oُنبو�.
حدّقت [ليه +قالت: oنبو�؟!

َفْلنلتفت  شيئ�،  لك  يع¹  ال  هذ�   �> <عر�  بالضبط.  بو��+: 
�+بنسن  �لسيد  <مر  سأتو*  <يدينا.  بني  �ل:  �لقضية   *]  �f] �آل� 
هذ�، +عهد� علّي <� ال تسمعي به ثانية. سأسّو� حسابه، +�مبا كا� 
حسابه عس�i عليه. +�آل� مقابل خدما� سأطلب منك �إلجابة عن 
سؤ�لني بسيطني: هل كا� �لسيد با��كال� n با�يس n �ليو$ �لذ� 
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سبق جرمية �لقتل؟
- نعم، لقد تعشينا مع�. +لكنه فكر بأ� من �ألفضل <� <fهب 

+<قابل �ملر<- مبفر��.
+�آل�  كذلك؟  <ليس  فّكر،  هكذ�   ،9� بتمعن:  بو��+   Cقا
o+�جك  قبل  �لف¹  �µك  كا�  لقد  فقط:  �خر   Cسؤ� سيد�،  يا 

سيسيلي بالند، فهل كا� هذ� هو �µك �حلقيقي؟
- ال؛ �µي �حلقيقي هو ما�تا جيب. +لكن �السم �آلخر...

- مناسب <كثر كاسم ف¹. +<ين كانت +ال�تك؟
- n �+نكاستر، +لكن ملا�f؟

ليد�  يا  +�آل�  فحسب.   Cفضو [نه  �عذ�ي¹،  بو��+: 
هو�بو��، هل تسمحني � بأ� <قد$ لك نصيحة صغi-: ملا�f ال 

ترتبني مع o+جك طالق� سّري�؟
- +<تركه يتز+\ تلك �ملر<-؟

سيد�،  يا  طيب�  قلب�  لك   �] �ملر<-.  تلك  يتز+\  +�تركيه   -
o+جك  لك  +سيدفع   ،iكب <ما�   n <ما�،   n ستكونني +كذلك 

�خًال مناسب�.
.�iلن يدفع �خًال كب -

.i+: حسن�، فما [� تصبحي حر- ح¾ تتز+جي مبليون�بو�
.iمليون �هذ9 �أليا$ < n ليس -

- �9، ال تصدقي fلك يا سيد�، فالرجل �لذ� كا� ميلك 
يز�C هذ�  ما  ثالثة ماليني �مبا <صبح ميلك �آل� مليونني. حسن�، 
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�ملبلغ كافي�.
ضحكت سيسيلي +قالت: [نك مقنع جد� يا سيد بو��+. هل 

<نت +�ثق بأ� fلك �لرجل �لفظيع لن يزعج¹ ثانية؟
قاÈ Cدية: هذ� عهد من هiكيوC بو��+.

*   *   *
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�لفصل �لعشر+�
في شا�» ها�لي

مشى �ملفتش جا4 بسرعة n شا�» ها�� +توقف لد¦ <حد 
�ألبو�4، � سأC عن �لدكتو� بر�يانت.

- هل لديك موعد يا سيد�؟
.yال، +لك¹ سأكتب له بضع كلما -

خصصت  لو  لك  شاكر�  "<كو�  �µية:  بطاقة  على  كتب 
 n بضع �قائق من +قتك، +لن <شغلك طويًال"، � +ضع �لبطاقة �

ظر� +ختمه +<عطا9 للخا�$.
<�خله �خلا�$ [* غرفة �النتظا� حيث �مر<تا� +�جل، فجلس 
جا4 +<خذ يتصفح عد�� قدمي� من [حد¦ �ملجالy. � ظهر �خلا�$ 
ثانية +ع� �لغرفة ليقوC له بصوy خافت: هل تسمح باالنتظا� قليًال 

يا سيد�؟ س��i �لدكتو� +لكنه مشغوC جد� هذ� �ليو$.
هّز جا4 �<سه مو�فق�، فهو ª يكن ميانع <بد� باالنتظا�، بل 
[نه �حب به بعض �لشي]. شرعت �ملر<تا� تتكلما�، +كا� +�ضح� 
مرضى  �خل   � بر�يانت،  �لدكتو�   yمكانا]  �iكث تقّد���  <£ما 
+فّكر  عمله،   n ناجح بر�يانت  �لدكتو�   �> +�ضح�  كا�  �خر+�. 
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+هذ�  هذ�،  عمله  من  �لنقو�  يسّك  يكا�  [نه  قائًال:  نفسه  مع  جا4 
ال يشي باحلاجة [* �القتر�Ñ، +لكن �مبا حد« �لقرÑ منذ <مد 
بعيد. [نه ناجح n عمله على <ية حاC، +<ية ��ئحة لفضيحة ميكن 

<� تدمر عمله. هذ� هو <سو< ما n عمل �لطبيب.
بعد �بع ساعة ظهر �خلا�$ +قاC: س��i �لطبيب �آل� يا سيد�.

�خل جا4 [* غرفة �لدكتو� بر�يانت، +كانت غرفة n �جلز] 
�خللفي من �ملبy�f Î نافذ- كبi-. كا� �لدكتو� جالس� خلف مكتبه، 
 yلقسما�  �f +جهه  على  �لتعب  ظهر  �ملحقق.  +صافح  فنهض 
�لوسيمة، +لكن ª َيبُد عليه <نه �نزعج من oيا�- �ملحقق بأ� شكل. 
قاC بعد <� <+مأ جلا4 باجللوu على �لكرسي �ملقابل له +عا� هو 

[* �جللوu: ما �لذ� يسع¹ <� <خدمك به <يها �ملفتش؟
 yساعا <ثنا]   n oيا�تك  عن  <+ًال  <عتذ�   �> علّي  جا4: 

فحصك للمرضى، +لكن¹ لن <شغلك كث�i يا سيد�.
�لوفا- على  - ال بأf n uلك. <ظن <� �ألمر يتعلق �ا�ثة 

منت �لطائر-؟
- متام� يا سيد�. ما oلنا نعمل n هذ9 �لقضية.

- +هل حققتم <ية نتائج؟
بعض  ألسألك  فعًال  جئت  لقد   .Îنتم ما  بقد�  نتقد$   ª  -
سم  قضية   �] �جلرمية.   n �سُتخدمت  �ل:  �لطريقة  عن  �ألسئلة 

�ألفاعي تلك هي �ل: ª <ستطع �ستيعاֲדا.
- <نا لسُت عاµ ªو$ كما تعلم، +هذ9 �ألشيا] ليست ضمن 

حقل �ختصاصي. [� +ينترسبو� هو �لرجل �لذ� يستطيع خدمتك.
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 ،i: +ينترسبو� خب�9، +لكن �ملشكلة هي كما يلي يا �كتو� -
+<نت تعر� طبيعة �خل��]، فهم يتكلمو� بطريقة ال يستطيع �إلنسا� 
�لعا�� فهمها. +لكّن n هذ9 �ملسألة جانب� طبي� كما فهمت، فهل 

صحيح <� سم �ألفاعي ُيحَقن <حيان� لعال\ حاالy �لصر»؟
 yحقنا �> <ظن  +لكن¹  <يض�،  بالصر»  لست °تص�  <نا   -
من µو$ <فاعي �لكوبر� قد �سُتعملت لعال\ �لصر» +حققت نتائج 

ممتاo-. +لكن هذ� ليس من �ختصاصي كما قلت لك.
�مبا  بأنك   yشعر <ن¹  هي  �لقضية  <عر�.  <عر�،  جا4: 
 yكنت مهتم� باملوضو» ألنك كنت على منت �لطائر- شخصي�، فكر
بأنه �مبا كا� لديك بعض �ألفكا� حوC �ملوضع مما قد يكو� مفيد� 
�، فال فائد- ترجتى من fهاl [* خبª �] i <كن على معرفة مبا 

ينبغي علّي <� <سأله.
�بتسم �لدكتو� بر�يانت +قاn �ّ] :C كالمك شيئ� من �لصحة 
<يها �ملفتش، فما من �مرÔ يستطيع <� يبقى غiَ متأثر Èرمية قتل 
 yفكر +قد  باألمر،  مهتم  بأن¹  <عترُ�  <نا  منها.  جد�  قريب�  كا� 

بالقضية كث�i بطريق: �7ا�ئة.
- +ما هو �<يك يا سيد�؟

 ،Çألمر يدهش¹ +�ّير� �] :C<سه ببط] � قا�هّز بر�يانت 
فهو يبد+ غi حقيقي [� جاo � �لتعبi. [£ا طريقة مذهلة n ��تكا4 
جرمية أل� فرصة عد$ �¢ية �لقاتل ª تكن لتتجا+o �لو�حد باملئة. ال 

بد <نه شخص مغامر ال يأبه باملخاطر.
- صحيح متام�.

- كما <� �ختيا� �لسم <مر iI بنفس �لد�جة، فكيف ملن 
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Êطط للقتل <� �صل على ما�- كهذ9؟
- نعم، هذ� <مر يصعب تصديقه. ال <حسب <� شخص� +�حد� 
من كل <لف قد µع بأفعى �ألشجا�، +َمن توصلو� [* µها <قل 
بكثi بال �يب. <نت نفسك يا سيد�، <نت مثًال طبيب، +لك¹ ال 

<حسبك �<يت fلك �لسم.
يعمل  صديق  لدّ�  بالتأكيد.  لذلك  فرصة   � تسنح   ª  -
n ¬اC �أل�ا« �الستو�ئية +n °ت�9 عيناy °تلفة من µو$ 
�ألفاعي �ملجففة (µو$ �لكوبر� مثًال)، +لكن¹ ال <تذكر <ية عينة 

لسمو$ <فعى �ألشجا�.
قاC جا4 +هو Êر\ +�قة +يعطيها للطبيب: �مبا �ستطعت 
 �]  Cقا+ �لثالثة  +ينترسبو� هذ9 �ألµا]  لقد كتب �  مساعد�؛ 
بوسعي �حلصوC على بعض �ملعلوماy منهم، فهل تعر� <ي� من 

هؤال] �لرجاC؟
هايدلر  <ما  سطحية،  معرفة  كينيد�  �ل�+فيسو�  <عر�   -
فأعرفه متام�، �fُكْر له �µي +<نا +�ثق من <نه سيفعل كل ما بوسعه 
ليساعد�. كا�مايكل يعمل n <�ن�- +ال <عرفه شخصي�، +لكن¹ 

<ظن <£م يقومو� بأ�ا« جيد- هنا�.
- شكر� يا سيد�، <نا ممّنت كث�i. حسن�، لن <شغلك <كثر 

من fلك.
+هو  بفر¥  يبتسم  كا�  ها��  شا�»   *] جا4  خر\  عندما 
�ّد« نفسه قائًال: ال شي] كاللباقة، فهي �ل: تنجح. <نا +�ثق من 

<نه ª يد�� ما �لذ� كنت <�يد9، +حسن� فعلت.
*   *   *
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�لفصل �لحا�� +�لعشر+�
�لمؤشر�y �لثالثة

�لسيد  بأ�  <خ�+9  سكوتلنديا��  مركز   *] جا4  عا�  عندما 
هiكيوC بو��+ n �نتظا�9. حيا9 جا4 �ر��- قائًال: حسن� يا سيد 

بو��+، ما �لذ� <تى بك؟ هل من <خبا�؟
بو��+: جئت ألسألك عن �ألخبا� يا صديقي جا4.

 ،iلكث� �ليس عند Cهذ� ليس من صفاتك. على كل حا -
عر�  قد  با�يس   n �لتاجر  fلك   �> صحيح  �حلقيقة.  هي  هذ9 
�للحظة  عن  �ديثه  با�يس  من  يزعج¹  ظّل  +فو�نييه  �ألنبو4، 
�لسيكولوجية، +لكن¹ حققت مع �ملضيفني حتقيق� مطوًال +<صّر� 
على <� <ية >حلظة سيكولوجية< ª تقع n <ثنا] �لرحلة +ال حد« 

<� شي] ملفت للنظر <+ خا�\ عن �لعا�-.
- �مبا حد« +¡ا n �ملقصو�- �ألمامية.

<� يكذ4  <يض�؛ ال ميكن  - +لكن¹ حققت مع �ملسافرين 
�جلميع.

- n [حد¦ �لقضايا �ل: حققُت فيها كذ4 �جلميع.
- ��¿¹ <نت +قضايا�! <نا لست سعيد� n �حلقيقة يا سيد 
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بو��+؛ كلما �ققت <كثر n �ألمو� �y��o حi-، +قد بد< �لرئيس 
من  <فعله؟   �> بوسعي  �لذ�  ما  +لكن  �ل�+�.  من  بشي]   �ّ] ينظر 
�ألجنبية،  نصف  �لقضايا  من  هي  �لقضية  هذ9   �> �حلظ  حسن 
حيث نستطيع هنا <� ُنْنحي بالالئمة على �لفرنسيني، بينما يستطيع 
�لفرنسيو� n با�يس <� يقولو� [� مرتكبها كا� [نكليزي� +[£ا من 

�ختصاصنا.
- هل تظن حق� <� �لرجلني �لفرنسيني ��تكبا �جلرمية؟

�ثا�   ªعا  �>  ¦�> ال  فأنا  fلك.  <ظن  ال  بصر�حة  حسنا،   -
�لوقت   Cطو  Cمشغو ألنه  �جلرمية  هذ9  مثل  على  يقد$   �> ميكن 
�ال�  قبل  حصل  عما  �ديثه  +يهِر�   Ñ�أل� باطن   n باحلفر 
�لسنني... +كيف ميكن <� يعرفو� كل fلك؟ هذ� ما <+� معرفته. +َمن 
بحة �لعفنة مثًال  �لذ� ميكن <� ينقض كالمهم؟ يقولو� [� هذ9 �لسُّ
 Cيقو �ئة +�ثنا� +عشر+� عام�، فمن �لذÍعمرها ·سة �ال� +ثال
[£ا ليست كذلك؟ حسن�، هذ� هو شأ£م، كاfبو� غالب�، مع <£م 
يصّدقو� <نفسهم كما يبد+! +لكنهم مساملو�. ال، ال <عتقد <بد� <� 

fينك �آلثا�يَّني �لفرنسيني ¡ا �للذ�� ��تكبا �جلرمية.
- من �لذ� تظن <نه فعلها؟

 Cحالة غريبة +يتجو n نه] بالطبع.  لدينا كالنسي  - حسن�، 
+هو يتمتم مع نفسه. n عقله شي] ما.

- �مبا كا� fلك �لشي] هو عقد- قصته �جلديد-.
- �مبا كا� �ألمر كذلك، +�مبا كا� شيئ� �خر، +لك¹ -�غم 
 C u< عتقد بأ� �لرمز> C�o> فع. ما�� �عثر على <> ª -ا+ال�I كل
٥٢< f nلك �لدفتر �ألسو� يشi [* �لليد� هو�بو��، +لكن¹ ال 
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<ستطيع �حلصوC على <� شي] منها. [£ا �مر<- ��هية، <¢كد لك.
ال  فإن¹  �ملضيفا�  <ما  جا4:  تابع  فيما  لنفسه  بو��+  �بتسم 

<ستطيع <� <جد <� ��بط يربطهما Èيزيل.
- +�لدكتو� بر�يانت؟

 y[شاعا �كشف بعض �ألشيا] عنه. تد+> y>ظن <ن¹ بد> -
مدمن  قذ�   \+o+ �يلة  �مر<-  مريضاته؛  [حد¦   Cحو+ حوله 
�لط .  �ملجلس  من  ُيطَر�  فسو�  لنفسه  ينتبه   ª  �f]+  ،y��د°
�مبا كا� هو �ملقصو� بالرمز >� y ٣٦٢< n �فتر جيزيل، +ال مانع 
<� <خ�� بأ� لدّ� فكر- ��ئعة جد� عن �ملكا� �لذ� �مبا حصل منه 
على µو$ �ألفاعي. لقد fهبت لر¢يته فكشف نفسه بسهولة بشأ� 
هذ� �ملوضو». +لكن �ألمر ال يز�I Cَض حدu +^مني +ليس 
حقائق؛ �حلقائق ال تأ� بسهولة n هذ9 �لقضية. ��يد� يبد+ +�ضح� 
+صر��، قاC [نه fهب [* با�يس ليحصل على قرª+ Ñ يستطع 
�حلصوC عليه، +قد قّد$ لنا <µا] +عنا+ين +ّمت متحيصها �يع�. 
 +> <سبو»  قبل  تقريب�  مأLoِ ما�   n كانت بأ� شركته  +قد علمُت 
<سبوعني، +لكن يبد+ <£م n +ضع <فضل �آل�. +ها Ïن نعو� [* 

!À �حلالة نفسها: نتائج غi ُمقنِعة. �ألمر كله مشوَّ
À. �مبا كا� غامض�، نعم،  قاC بو��+: ال <�¦ <� شي] مشوَّ

+لكن �لتشويش ال ميكن <� �د« [ّال للعقوC �ملضطربة.
- �ختر <ّ� كلمة تريد، فالنتيجة +�حد-. فو�نييه حائر <يض�، 
عد$  تفضل  +لكنك  <يض�  عليك  <ُغلقت  قد  �ملشكلة   �> +<حسب 

�لبو¥ بذلك؟
- <تريد <� تستفّزÇ بسخريتك؟ [� �ملشكلة ª ُتغَلق علّي، 
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 Ðلشو�  n C�o ما بنظا$ +منهجية، +لكن  <تقد$ خطو- خطو-  فأنا 
متسع للبحث.

- ال يسع¹ [ّال <� <شعر بالسعا�- لسما» fلك. �عنا نسمع عن 
خطو�تك �ملنظّمة تلك.

�بتسم بو��+ +قاC: لقد +ضعت جد+ًال صغ�i، هذ�.
<خر\ +�قة من جيبه +<+ضح قائًال: فكر� هي كما يلي: [� 

�لقتل عملية يتم فعلها لتحقيق نتيجة معينة.
قاC جا4: <ِعْد fلك علّي ببط].

- [نه ليس صعب�.
- �مبا، +لكنك جتعله يبد+ صعب�.

- ال، ال، [نه بسيط جد�. فلنقل مثًال [نك تريد ماًال، فتحصل 
عليه عندما متوy عمة لك. حسن�، تقو$ بإجر�] (<� تقتل �لعمة) 

.(Cنك تر« �ملا> �>) فتحصل على �لنتيجة
قاC جا4: ليت¹ كا� � عّماy من هذ� �لنو»! تقصد <نه ال بد 

من ��فع؟
بو��+: <فّضل �ستعماC طريق: n �لتعبi عن fلك. Íة عمل 
ّمت فعله، +هو �لقتل. ما هي نتائج هذ� �لعمل �آل�؟ بد��ستنا للنتائج 
�ملختلفة ال بد لنا من �حلصوC على حل ُألحجيتنا. [� نتائج عمل 
 iحيا- كث n فذلك �لعمل نفسه يؤثر ،�iحد ميكن <� تتباين كب�+
��تكا4  -بعد  �ليو$  �لنتيجة   u��> [ن¹  حسن�،   .Öألشخا� من 

�جلرمية بثالثة <سابيع- n [حد¦ عشر- حالة °تلفة.
� فتح +�قة، +�ÎÏ جا4 باهتما$ فقر< من خلف بو��+:

اجاثا كريستي & كتاب رواية مكتبة الرمحي أحمد



٢٣٩

�آلنسة غر�: �لنتيجة جيد- مؤقتًا؛ oيا�- في �لر�تب.
�لدكتو� غيل: �لنتيجة سيئة؛ خسا�- oبائن.

�لُمشا�  �لنتيجة جيد- ([� كانت هي  �لليد� هو�بو��: 
.(>٥٢ C u< ليها بالرمز]

�آلنسة كير: �لنتيجة سيئة، حيث [� موy جيزيل يصّعب 
[مكانية حصوC �للو�� هو�بو�� على �ليل يتيح له تطليق 

o+جته.
قطع جا4 تدقيقه ليقوC: همم، فأنت تعتقد <نها مغرمة 
�+�ئح  شّم  في  ماهر�ً  <نفًا  لك   �] [�f؟  �للو��  بسيا�- 

�لعالقاy �لعاطفية!
�بتسم بو��+، +�نكّب جا4 على �لقائمة مر- <خر¦.

<�با¥ من  يتوقع تحقيق  �لنتيجة جيد-،  �لسيد كالنسي: 
كتا4 سيؤلفه عن �لجريمة.

 y  �< هو  كا�   �]) جيد-  �لنتيجة  بر�يانت:  �لدكتو� 
.(>٣٦٢

 C: �لنتيجة جيد-، بسبب مبلغ بسيط من �لما�يد��لسيد �
حصل عليه من خالC مقاالy حوC �لجريمة، +كا� من 
شأ� �لمبلغ <� ينقذ �لشركة في +قت حر\. +هي جيد- 

.>٧٢٤ 4 � o< هو �يد��يضًا [� كا� >
�لسيد �+بو� +�بنه: غير متأثرين.

ميتشل: غير متأثر.
�يفيس: غير متأثر.

سأC جا4 با�تيا4: +هل تظن <� هذ� سيساعد�؟ ال <ظن <� 
تد+ين عبا��y من قبيل >ال <���< +>ال <عر�< +>ال جديد< ميكن 

<� �سن من +قعها.
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من  <�بع   n +�ضح�.  تصنيف�  �ملر]  يعطي  هذ�   �] بو��+: 
�حلاالy (هي حاالy �لسيد كالنسي +�آلنسة غر� +�لسيد ��يد�، 
+�مبا ميكن¹ [ضافة �لليد� هو�بو��) جند �لنتيجة [Áابية +تعكس 
 n+ ،فالنتيجة سلبية �حالَتي �لسيد غيل +�آلنسة غر n ستفا�-. <ما�
<�بع حاالy <خر¦ ال توجد <ية نتيجة <صًال (n حد+� معلوماتنا)، 
+n +�حد- من تلك �حلاالy (+هي حالة �لدكتو� بر�يانت) [ما <� ال 

تكو� نتيجٌة <+ <� يكو� مكسٌب Iد+�.
- +هكذ�؟

- +هكذ� ينبغي <� نستمر n �لبحث.
قاC جا4 مكتئب�: نستمر �+� <ية معلوماy قّيمة ننطلق منها؟ 
�ل:   yملعلوما� على  حصولنا  بانتظا�  مقيَّد+�  <ننا  هي  �ملشكلة 
نريدها من با�يس؛ فاجلانب �ملتعلق Èيزيل هو �لذ� ينبغي �لبحث 
فيه. <��هن <نه كا� بوسعي <� <ستخلص معلوماy من تلك �خلا�مة 

<كثر مما صنع فو�نييه.
�لقضية  هذ9   n ما  <هم   �] صديقي.  يا  fلك   n <شّك   -
حيا-   �> بال  <قا�4،  بال  <صدقا]،  بال  �مر<-  �لقتيلة:  هو شخصية 
شخصية [�f صّح �لتعبi. �مر<- كانت يوم� شاّبة +<حّبت +عانت، � 
<غلقت �لنو�فذ على نفسها بيد حاoمة +�نتهى كل fلك. ال صو�-، 
ال هدية تذكا�ية، ال حلية... <صبحت ما�� مو�يسو �ملد�$ جيزيل 

�ملر�بية.
- <ال تعتقد <� n ماضيها مؤشر� ما؟

- �مبا.
- حسن�، ميكننا <� نبحث f nلك. ليس n هذ9 �لقضية <� 
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مؤشر�y <+ �الئل.
- �9، بلى يا صديقي، توجد مؤشر�y +�الئل.

- تقصد <نبو4 �لنفخ، طبع�.
- ال، ال، ليس <نبو4 �لنفخ.

لنا: ما هي <فكا�� عن مؤشر�y +�الئل هذ9  - حسن�، قل 
�لقضية.

�بتسم بو��+ +قاC: سأعطي 7ذ9 �ملؤشر�y عنا+ين كقصص 
�ملسافرين<،  <متعة  +>مؤشر  �لزنبو�<،  >مؤشر  كالنسي:  �لسيد 

+>مؤشر ملعقة �لقهو- �إلضافية<.
قاC جا4 بلطف: "[نك °بوC"! � <ضا� متسائًال: +ما هذ� 

�لذ� قلته عن ملعقة �لقهو-؟
- كا� <ما$ �ملد�$ جيزيل ملعقتا� n صحن فنجا£ا.

- من �ملفترÑ <� يعf ¹لك o+�ج� +شيك�.
- +لكنه جا] Èناn -o هذ9 �لقضية!

*   *   *
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�لفصل �لثاني +�لعشر+�
جين تتولى عمًال جديد�ً

 n �لعشا]   C+لتنا +بو��+  +جني  غيل  نو�ما�  �جتمع  عندما 
�لليلة �ل: <عقبت حا�ثة �البتز�o شعر نو�ما� باال�تيا¥ لسماعه بأ� 
خدماته -باعتبا�9 �لسيد �+بنسن- ª تعد مطلوبة. قاC بو��+: لقد 

ماy �لسيد �لطيب �+بنسن.
سألت جني: ما �لذ� حد«؟

�بتسم بو��+ +<جاֲדا: لقد +جدy ما <��y معرفته.
- هل كانت متو�طة مع جيزيل؟

- نعم.
نو�ما�: كا� fلك +�ضح� متام� من مقابل: 7ا.

- هذ� صحيح، +لكن> ¹��y �لقصة كاملة +مفصلة.
- +هل حصلت عليها؟

قاC بو��+: نعم.
نظر [ليه �الثنا� نظر�y �ستفها$، +لكن بو��+ شر» بأسلو4 
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 uلنا� :Cمناقشة �لعالقة بني مهنة �إلنسا� +حياته. قا n �oستفز��
�لذين يعملو� n <عماC ال تناسبهم ليسو� كثiين كما قد ُيخيَّل [* 
�ملهن  يقولونه- Êتا�+�  �لنظر عما  �لناu -بغض  فمعظم  �ملر]، 
 n ع �ملر] شخص� يعملµ مبا�خيلة <نفسهم. +� n ل: يفضلو£ا�
مكتب +يقوC: "<حب <� <ستكشف �لعاª +<قضي حيا� n �لبلد�� 
قر�]-  �ب  �لشخص  fلك  بأ�  يد��  ما  سرعا�  +لكن  �لبعيد-"، 
 n ل: تتحد« عن �الستكشا� +�لسفر فقط، +لكنه يفضل� yأل�بيا�

قر��- نفسه �ألما� +�لر�حة �للذين توفر¡ا غرفة �ملكتب.
<جنبية  بال�   *] �لسفر   n �غب:  فإ�  تقوله  ملا  تبع�  جني: 
ليست �غبة حقيقية، +[� �لعبث بر¢+u �لنسا] هو هو�ي: �حلقيقية. 

+لكن هذ� ليس صحيح�.
�بتسم 7ا بو��+ +قاC: <نت ما تز�لني شابة، +من �لطبيعي <� 
Áر4 �ملر] عد- <عماC +لكن �ملهنة �ل: يستقر عليها هي �حليا- 

�ل: يفضلها.
- +لنفترÑ <ن¹ <فّضل <� <كو� ثرية؟

- �9، �لثر+-؟ هذ� <كثر صعوبة.
باملصا�فة  <سنا�  طبيب  مثًال  فأنا  معك؛  <تفق  ال  <نا  غيل: 
+ليس باالختيا�، فقد كا� عمي طبيب <سنا� +<���Ç <� <�خل معه 
n عمله، +لكن¹ كنت مغرم� باملغامر- +�¢ية �لعاª فتركت طب 
 ª لكf جنو4 <فريقيا، +لكن n عة��سة �لز�ملما yألسنا� +سافر�
 Ñعر Cقبو *] y�ملك �خل�- �لكافية، فاضطر> ª f] ينجح معي

عمي �لعجوo لبد] عمل معه.
ثانية +�لسفر [*  بو��+: +<نت �آل� تفكر بتر� طب �ألسنا� 
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كند�. [� لديك عقد- جتربة كل �ملستعمر�y �ل�يطانية.
- +لك¹ سأكو� مضطر� [* �لسفر n هذ9 �ملر-.

�ل:  �لظر+ُ� �إلنساَ� على فعل �ألشيا]  لكثر- ما جت�  يا   -
�ب فعلها.

 Îعلى �لسفر، +كم <مت Ç�Á قالت جني مكتئبة: ال سبب
لو <جد ما Ç�Á على fلك!

 *] سأfهب  فو�ي�:  عرض�  �آل�  لك  <قّد$  [ن¹  حسن�،   -
با�يس n �ألسبو» �لقا�$، فإ�f �غبت فإ� بوسعك <� تتو� مها$ 

سكرت�i، +سو� <عطيك ��تب� جيد�.
هّزy جني �<سها +قالت: ينبغي <� ال <تر� مؤسسة <نطو��، 

فهي عمل جيد.
- +كذلك ما <عرضه عليك، [نه عمل جيد.

- نعم، +لكنه مؤقت فقط.
- سأحصل لك على مركز �خر من نفس �لنو».

- شكر�، ال <ظن¹ سأجا�o هذ9 �ملجاoفة.
نظر بو��+ [ليها +�بتسم بشكل غامض.

*   *   *
بعد ثالثة <يا$ �� جرu هاتفه.

جني: �لسيد بو��+، <ما تز�C تلك �لوظيفة متاحة؟
- �9، نعم. سأسافر [* با�يس يو$ �إلثنني.
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- <<نت جا�ٌّ حق�؟ هل <ستطيع �لسفر معك؟
- نعم. +لكن ما �لذ� حصل +جعلك تغiين �<يك؟

- لقد تشاجرy مع <نطو��. n �حلقيقة فقدy <عصاl <ما$ 
[حد¦ �لزبوناy، فقد كانت، كانت... حسن�، ال <ستطيع <� <صفها 
 lشر� C+تنا>  �> من  +بدًال  بالتوتر،  <شعر  كنت  �7اتف.  لك ع� 

�ملهّدÔ �نفجرn y +جهها +قلت 7ا �<يي �حلقيقي فيها.
- �9، فكر- �ألماكن �لعظيمة �ملفتوحة �لفسيحة.

- ما هذ� �لذ� تقوله؟
- <قوC [� عقلك كا� منشغًال مبوضو» معني.

- ª يكن عقلي، بل لساÇ هو �لذ� Cّo +�نطلق. +ما <شّد ما 
�ستمتعت بتوبيخها، فقد بدy عيناها جاحظتني متام� كعي¹ كلبها 
�ملتوحش �لصغi، كما لو كانتا ستقعا� من Iجَريهما. +لكن ها 
<نا كما تر¦: �موÇ شّر �مية كما ُيقاC. <ظن <� علّي <� <حصل على 

+ظيفة <خر¦ الحق�، +لكنf> �> �ّ+> ¹هب [* با�يس قبل fلك.
 ��+ّoسأ �حلتنا  طريق   n+ منتهي�.  �ألمر  �عت��  جيد،   -

.yبالتعليما
*   *   *

جني   yفشعر جو�،  �جلديد-  +سكرتiته  بو��+  يسافر   ª
 yّتر+  -iألخ� �حلتها   Cخال �لبغيضة  �لتجربة  أل�  باال�تيا¥ 
<عصاֲדا، +هي ª تكن تريد <� تتذكر fلك �جلسد �ملتهالك على 

مقعد �لطائر- �+� حر��.
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n طريقهما من بلد- كاليه [* با�يس حجز� مقصو�- n �لقطا�، 
+قد$ بو��+ جلني ملخص� عن خططه: n با�يس عد- <شخاÖ علّي 
<� <��هم، منهم �ملحامي تيبو +�لسيد فو�نييه من جهاo �ألمن، +هو 
�جل كئيب +لكنه fكي. +هنا� �لسيد�� �+بو� �أل4 +�البن، +<�يد 
�لسيد   �> <^يل  �لو�لد.  <مر  <نا  <تو*  فيما  منك  لك  �البن  <تر�   �>

�+بو� سيتذكر� من جلسة �الستجو�4.
تو�� +جه جني قليًال +هي تقوC: لقد �<يته بعد fلك.

بو��+: حق�؟ +كيف ّمت �ألمر؟
شرحت له جني -+قد توّ�� +جهها <كثر فأكثر- كيف حد« 
 ،9�  .iبكث <فضل  هذ�   ،oممتا بو��+:   Cفقا �ملطعم،   n لقا¢¡ا 
<فكا��  من  +�حد-  با�يس   *] معي  [حضا��  فكر-  كانت  لقد 
تناقشي  ال  جني:  �نسة  يا  <قوله  ملا  جيد�  �ستمعي  +�آل�  �لر�ئعة. 
 �f] «لك، +لكن ال تتجن  �ملوضوf معه قضية جيزيل ما <مكنك
بأ�  �نطباع�  له  تقّدمي   �> �ملفيد  من  يكو�  +قد  �+بو�.  بد<9 جا� 
�لليد� هو�بو�� مشتَبه ֲדا n هذ9 �جلرمية، +لكن ال تقو� fلك 
للتشا+� مع  با�يس  �لقوC [ن¹ قد جئت [*  بلسانك؛ بل ميكنك 
�مبا   yمعامال <ية  عن   Öخا بشكل  <حتر¦  +لكي  فو�نييه  �لسيد 

تكو� �لليد� هو�بو�� قد <جرִדا مع �لقتيلة.
جني: مسكينة هذ9 �لليد� هو�بو��!

مفيد-  فلتكن  يعجب¹. حسن�،  �لذ�  �لنو»  من  ليست  [£ا   -
+لو ملر- +�حد-.

تر��y جني قليًال � قالت: <نت ال تشك n عالقة �+بو� 
�لشا4 باجلرمية، <ليس كذلك؟
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بو��+: ال، ال، [ن¹ <�غب n �ملعلوماy فقط.
� نظر [ليها نظر- ثاقبة +قاC: هل يعجبك هذ� �لشا4؟

+لكنه  جد�،  بسيط  [نه  +قالت:  عبا�ته  من  جني  ضحكت 
لطيف +�+�.

- هكذ� تصفينه [�f، بسيط جد�؟
يعيش حيا-  كونه  <� سبب fلك  بالفعل، +<ظن  بسيط  [نه   -

طبيعية بعيد- عن oخر� �لدنيا.
- صحيح، فهو ليس كطبيب �ألسنا� �لذ� سيسافر [* كند�.
بأ�  +يظن  نيوoيالند�،   *] �لسفر  عن  �آل�  يتحد«  [نه   -

�لطقس سi+ق¹ هنا� <كثر.
 yباملستعمر� متمسك  فهو   ،Cحا <ية  على  +ط¹  [نه   -

�ل�يطانية.
- �مل <� ال يكو� هذ� ضر+�ي�.

<نك   �>  :Cفقا متسائلة  متفحصة  نظر-  بو��+   *]  yنظر+
تضعني ثقتك n بابا بو��+؟ حسن�، سأفعل كل ما <ستطيعه، <عد� 
<ما$  بعد  يظهر   ª ما  شخص�  بأ�  قو�  شعو�  لدّ�  +لكْن  بذلك. 

�ألضو�]، بأ� هنا� �+�� ª يتم <��¢9 بعد.
+هّز �<سه +قد علت Iّيا9 تقطيبة حi-، � <ضا�: n هذ9 

�لقضية يا �نسة عنصر ¬هوC، كل �ألمو� تشf *] iلك.
*   *   *

 Cكيوiه �لسيد  تعّشى  با�يس   *] +صو7ما  من  يومني  بعد 
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�+بو� ضيَفني  �لسيد��  +كا�   ،iمطعم صغ  n تهi+ +سكرت�بو�
على بو��+.

 ،oلعجو� �لسيد �+بو�  للحديث مع  �لفرصة  ª تسنح جلني 
فقد �حتكر9 بو��+ بشر�سة منذ �لبد�ية. ++جدy <� تعاملها مع �البن 
+قد   .C+أل� لقائهما  عند  لند�   n كا�  كما  سهل  معه  +�نسجامها 
y ֲדا �نذ��؛ كا� [نسان�  y بشخصيته �لصبيانية �جلذ�بة كما ُسرَّ ُسرَّ

بسيط� +�+�� [* <بعد �حلد+�.
مصغية  <f£ا  كانت  �البن-  مع  تتحد«  هي  -+بينما  +لكنها 
�لرجلني �آلخرين. كانت تتسا]C بشكل  لسما» <طر�� من حديث 
 Lتتطر ª +، +لكن �ملحا�ثة�ل: يريدها بو�� yعن �ملعلوما Öخا
[* موضو»  ب��عة  oميله  بو��+ Áّر  كا�  مطلق�.  �لقتل  [* حا�ثة 
بد�  �هتمام�  [ير��،   n �آلثا�ية   yبالتنقيبا �هتمام�  مبدي�  �ملاضي 
حد   *] بلباقته  يستمتع  �+بو�  �لسيد  +كا�  متام�.  +صا�ق�  عميق� 
+�ملشا�كة  �لذكا]  من  �لقد�  ֲדذ�  مستمع  له  ُيتا¥  فقّلما   ،iكب

�لوجد�نية.
ª يتضح َمن �لذ� �قتر¥ <� يذهب �لشابا� للمشي، +لكن ما 
[� غا��� ح¾ جّر بو��+ كرسيه قليًال مقترب� من �لطا+لة +بد� جاهز� 
إلبد�] قد� <ك� من �الهتما$ بالبحو« +�لتنقيباy �ألثرية. قاC: [ن¹ 
<فهم fلك؛ من �لطبيعي <� Áد �ملر] n هذ9 �أليا$ �لعصيبة صعوبة 

n �ع �ألمو�C �لكافية. +لكن هل تقبلو� �لت�عاy �خلاصة؟
نلتمسها  [ننا  �لعزيز،  يا صديقي   :Cلسيد �+بو� +قا� ضحك 
َحْبو� على �لُرَكب! +لكن نو» �حلفرياy �خلاصة �ل: نقو$ ֲדا ال 
Áذ4 �هتما$ �لسو�� �ألعظم من �لناu، فهم يريد+� نتائج مذهلة 
+�ضحة �ّنانة +يريد+� -فوL كل شي]- حلي� fهبية! [نه ملن �ملحّير 
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<� ير¦ �ملر] قلة �هتما$ �إلنسا� �لعا�� باأل+�Ç �لفخا�ية �ألثرية، 
مع <� قصة �لتطو� �إلنساÇ كله ميكن <� تقر<ها على �لفخا�.

+سرعا� ما <خذy �لسيد �+بو� �لنشوُ-، فتوسل [* بو��+ <� 
ال تغويه كتب فال� �خلّد�عة <+ <خطا] فال� �ملجرمة حق� n حتديد 
�لتو��يخ... +قد +عد بو��+ بكل مهابة بأ� ال تقو�9 �لغو�ية لتصديق 
شي] من كتب <+ ���ساy تلك �لشخصياy. � قاC بعد fلك: هل 

تقبلو� ت�ع� مببلغ ·سمئة جنيه مثًال؟
+هتف:  �نفعاله،   Ðلفر �لطا+لة  على  يقع  �+بو�  �لسيد  كا� 
��ئع،  هذ�  <�اثنا؟  لتدعم  <نا؟  علّي  fلك؟   Ñتعر <نت  <نت... 

مذهل! [نه <ك� ت�» خاÖ <ناله.
سعل بو��+ +قاC: +لك¹ سأعتر� بأن¹ سأطلب معر+ف�.

- نعم، هدية... �مبا بعض مناf\ �لفخا�.
- ال، ال، لقد <سأy فهمي.

مر-  �+بو�  �لسيد  �لنشو-  تأخذ   �> قبل  بسرعة  بو��+  قا7ا 
<خر¦، � <ضا�: [£ا سكرت�i، تلك �لشابة �لفاتنة �ل: �<يَتها 

�لليلة. [� كا� بإمكا£ا مر�فقتكم n بعثتكم �ألثرية؟
قاC: حسن�،  �لسيد �+بو� ل�هة، �  �لدهشة على   yسيطر
�بن  �ب¹ أل�  مع  �لتشا+�  علّي  ترتيب fلك. سيكو�  �ستطعنا  �مبا 
<خي +o+جته سيأتيا� معنا. كا� مقّد�� 7ا <� تكو� سفر- عائلية، 

.Cلك¹ سأتكلم مع جا� على كل حا+
بو��+: [� �آلنسة غر� مهتمة بالفخا� بشغف +للماضي عندها 
سحر �هيب، كما <� �حلفر هو حلم حياִדا، +هي ُتصلح �جلو��4 
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+^يط �ألo��� بطريقة تثi �إلعجا4 <يض�.
- هذ9 مها��y مفيد-.

*   *   *
+صل بو��+ [* فندقه ليجد جني تو�» جا� �+بو� n �لصالة، 
+بينما كانا يصعد�� n �ملصعد قاC 7ا بو��+: لقد +ّفرy لك +ظيفة 

مثi- جد�. ستر�فقني �لسيدين �+بو� [* [ير�� n �لربيع.
حدقت جني [ليه +قالت: هل <نت ¬نو�؟

مظاهر  بكل  تقبليه   �> عليك   Ñلعر� لك  يقدما�  عندما   -
�لفر¥.

بالتأكيد، بل سأكو� n مكا� ما مع  - لن <fهب [* [ير�� 
نو�ما�.

 Cتز� ما  �لعزيز-،  طفل:  يا   :Cقا+ بلطف  [ليها  بو��+  نظر 
�لفر¥  مظاهر  +[بد�]   ،��f� شهر  <� �ّل  قبل  عديد-  <شهر  <مامنا 
تقدمي  عن  <نا  �لطريقة حتدثت  +بنفس  سفر.  تذكر-  شر�]  يع¹  ال 
 n �قع شيك� بالفعل. باملناسبة، علّي <� <شتر+> ª ¹ت�»، +لكن
�لصبا¥ كتاب� عن فخا� ما قبل �لتا�يخ n �لشرL �أل�Ù، فقد قلت 

[نك مهتمة باملوضو» بشغف.
 ���+ ليس  لديك   -iلعمل كسكرت�  �] +قالت:  تنهدy جني 

+�ياحني. هل من شي] �خر؟
�جلو��4  +ترتقني   ���oأل� ^يطني  بأنك  قلت  لقد  نعم.   -

.Cمبنتهى �لكما
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- +هل علّي <� <برهن على fلك غد� <يض�؟
- �مبا كا� من �ألفضل <� يكتفو� بشها��!

*   *   *
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�لفصل �لثالث +�لعشر+�
�� مو�يسو

�لسيد  �خل  �لتا�  �ليو$  صبا¥  من  +�لنصف  �لعاشر-   n
كا�  �ر��-.  +صافحه  بو��+   uجلو غرفة   *] �ملكتئب  فو�نييه 
<�يد  شي]  لدّ�   :Cيقو +هو  �ملعتا�  من   iبكث حيوية  <كثر  <سلوبه 
 n تسا]لَت عنه �لسبب �لذ� �iخ> yخ�� به. <عتقد <ن¹ +جد> �>

لند� ½صوÖ �لعثو� على <نبو4 �لنفخ.
<شرقت <سا�ير بو��+، فيما تنا+C فو�نييه كرسي� +قاC: نعم؛ 
لقد فكرy طويًال فيما قلَته +حدثت نفسي مر��� +تكر��� قائًال: من 
 �iخ> ،�iُتكبت كما نعتقد. +<خ�ملستحيل <� تكو� �جلرمية قد ��
�<يت عالقة بني تكر��� لتلك �لعبا�- +بني ما قلته <نت حوC �لعثو� 

على �ألنبو4.
<صغى بو��+ باهتما$ �+� <� يقوC شيئ�، +تابع فو�نييه: لقد 
قلَت n لند� f nلك �ليو$: ملا�f ُعثِر على <نبو4 �لنفخ n حني 
كا� ميكن بسهولة مترير9 من فتحة �لتهوية +�ميه خا�ج�؟ +<ظن <ن¹ 
�لقاتل <���  �لعثو� على �ألنبو4 أل�  <ملك �جلو�4 �آل�، فقد ّمت 

<� نعثر عليه.
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هتف بو��+: بر�فو.
 � بذلك،   yفكر لقد  حسن�،  [�f؟  عنيَته  ما  كا�  fلك   -
قطعت خطو- <خر¦ [* �ألما$، فقد سألت نفسي: ملا�f <��� �لقاتل 
 ª جلو�4: أل� <نبو4 �لنفخ� yنعثر على �ألنبو4؟ +قد +جد �>

ُيستعَمل.
- بر�فو، بر�فو. [نه نفس حتليلي متام�.

- قلت لنفسي: لقد ّمت �ستخد�$ �لسهم �ملسمو$، نعم، +لكن 
ليس بأنبو4 �لنفخ. <� <� شيئ� �خر قد �سُتعمل إلطالf Lلك �لسهم 
n �7و�]، شيئ� ميكن للرجل (<+ �ملر<-) <� يضعه بني شفتيه بشكل 
طبيعي �+� <� يثi <ية مالحظة، +تذكرy [صر��� على قائمة كاملة 
بكل ما n <متعة �ملسافرين +n جيوֲדم، فكا� فيها شيئا� جذبا 
سكائر،  مبسما  لديها  هو�بو��  فالليد�   .Öخا بشكل  �نتباهي 

+على �ملائد- <ما$ �لسيدين �+بو� عد� من �ملز�مi �لكر�ية.
توقف �لسيد فو�نييه +نظر [* بو��+، +لكن بو��+ ª يتكلم، 
فأكمل حديثه: +كال هاتني �أل��تني ميكن <� توضع بشكل طبيعي 

بني �لشفا9 �+� <� يلحظ �ألمَر <حٌد. <نا على حق، <ليس كذلك؟
تر�� بو��+ قليًال � قاC: [نك على �ملسا� �لصحيح، بلى، 

+لكن �ستمر قليًال، +ال تنَس �لزنبو�.
حدL فو�نييه +قاC: �لزنبو�؟ ال، n هذ9 �لنقطة ª <عد <فهم. 

ال <ستطيع <� <�¦ مكان� للزنبو� هنا.
بو��+: ال تستطيع <� تر¦؟ +لكنn ¹ هذ9 �لنقطة...

� توقف بسبب �نني �7اتف +�فع �لسماعة قائًال: نعم، �9، 
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صبا¥ �خلi. نعم، <نا هو بنفسه، هiكيوC بو��+. نعم يا سيد تيبو، 
[نه  لقد +صل.  فو�نييه؟ هذ� صحيح،  �لسيد  نعم، ½i، +<نت؟ 

هنا.
�لعثو�   C+حا لقد  لفو�نييه:   Cقا+ �7اتف  µاعة  خفض   �
عليك n ��ئر- �ألمن +<خ�+9 <نك جئت لتر�Ç هنا. من �ألفضل <� 

تكلمه فإنه يبد+ منفعًال.
ما�f... هل هذ�  يتكلم.  فو�نييه  نعم،  �لسماعة:  فو�نييه  <خذ 

صحيح؟ نعم، بالفعل، <نا +�ثق <نه سيأ�. سنأتيك حاًال.
+ضع �لسماعة n مكا£ا +نظر [* بو��+ قائًال: [£ا �البنة، 

�بنة مد�$ جيزيل.
هتف بو��+: ما�f؟!

- لقد +صلت لتطالب مب�iثها.
- +من <ين <تت؟

 n من <مريكا كما فهمت، +قد طلب منها تيبو <� تعو� [ليه -
�حلا�ية عشر- +�لنصف، +هو يقتر¥ <� نذهب لر¢يته.

- بكل تأكيد، سنذهب n �حلاC. سو� <تر� مالحظة لآلنسة 
غر�.

 �f] �خلر+\.  على  <ج�ت¹   y��تطو  yْ جدَّ "لقد  كتب:   �
�تصل �لسيد �+بو� <+ مّر هنا فكوÇ َ+�+�- معه. حتدثي معه عن 
 ª ��+يخ فاأل�ما قبل �لتا �4، +لكن ليس عن فّخا�جلو��+ ���oأل�

َيئِن بعد. [نه معجب بك +لكنه fكي. [* �للقا]، هiكيوC بو��+".
 �> <نتظر9؛  كنت  ما  فهذ�  صديقي،  يا  لنذهب  +�آل�   :Cقا
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تدخل [* خشبة �ملسر¥ �لشخصية �لغائبة �ل: كنت <حس بوجو�ها 
طو�C �لوقت. علّي <� <فهم بسرعة كل شي].

*   *   *
 yلتحيا�  Cتبا� +بعد   ،�+ بكل  تيبو  �ملحامي  �ستقبلهما 
+�يثة  بشأ�  للمناقشة  �ملحامي  جلس  �ملؤ�بة  +�ألجوبة  +�ألسئلة 
�لصبا¥  هذ�   n+ ،مس> �سالة  �ستلمُت  لقد   :Cقا �ملد�$ جيزيل. 

�o�ت¹ �لسيد- �لشابة بنفسها.
بو��+: كم عمر �آلنسة مو�يسو؟

- [£ا �لسيد- مو�يسو، <+ باألحر¦ �لسيد- �يتشا��o؛ فهي 
متز+جة، +هي n �لر�بعة +�لعشرين من عمرها.

فو�نييه: +هل <حضرy +ثائق تثبت شخصيتها؟
- بالتأكيد، بالتأكيد. 

هذ9  <+ًال  هي  ها   :Cقا+ +ثيقة  +<خر\  <مامه  ملف�  فتح   �
�لوثيقة.

كانت �لوثيقة نسخة عن عقد o+�\ بني جو�\ ليما� �ألعز4 
+ما�� مو�يسو، كال¡ا من كويبك n كند�، +كا� تا�Êها عا$ 
١٩١٠. كما كا� هنا� <يض� شها�- ميال� �� مو�يسو ليما� ++ثائق 

+<+��L °تلفة <خر¦.
فو�نييه: هذ� يلقي ضو]� على ماضي �ملد�$ جيزيل.

ما��  فإ�  ^مينه  �ستطعت  ما  بقد�   :Cقا+ �<سه  تيبو  هّز 
مو�يسو كانت [ما مربية <طفاC <+ خّياطة عندما �لتقت بذلك �لرجل 
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�لز+�\  بعد  هجرها  ما  سرعا�  سيئ�  �جًال  كا�  <نه  +يبد+  ليما�، 
معهد   n �لطفلة   Cقبو مت  +قد  عائلتها.  لقب   yفاستعا� مباشر-، 
ما�� n كويبك حيث نشأy هنا�، <ما ما�� مو�يسو نفسها فقد 
+كانت  فرنسا،   *]  y[جا+ iبوقت قص fلك  بعد  كويبك  تركت 
حتّوC [* �ملعهد مبالغ من �ملاC من +قت آلخر، +<خ�i <�سلت 
مبلغ� كب�i من �ملاC لُيعطى للطفلة عند بلوغها �لو�حد- +�لعشرين. 
f nلك �لوقت كانت ما�� مو�يسو تعيش حيا- مضطربة كما يبد+، 

+فكرy بأ� من �ألفضل قطع كل عالقاִדا �لشخصية.
فو�نييه: +كيف <��كت �لفتا- بأ£ا +�يثة ثر+- طائلة؟

تيبو: لقد +ضعنا [عالناy مد�+سة n صحف عديد-، +يبد+ 
<� [حد¦ هذ9 �إلعالناy قد جذبت �نتبا9 مدير- معهد ما�� فكتبت 
(<+ <برقت) [* �لسيد- �يتشا��o، +كانت +قتها n <+�+با +توشك 

<� تغا�� عائد- [* <مريكا.
فو�نييه: +من هو �يتشا��o؟

مصّنع  فهو  مهنته  <ما  كند�،   +> <مريكي  <نه  فهمت  تيبو: 
أل�+�y �جلر�حة.

بو��+: <ª ير�فق o+جته؟
تيبو: يبد+ <نه ما يز�n C <مريكا.

بو��+: +هل تستطيع �لسيد- �يتشا��o <� تلقي <� ضو] على 
�لسبب �ملحتَمل ملقتل +�لدִדا؟

هّز �ملحامي �<سه بالنفي +قاC: [£ا ال تعر� شيئ� عنها، بل 
[£ا ال تذكر ح¾ �سم عائلة +�لدִדا قبل �لز+�\، مع <£ا µعت 
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�ملدير- تذكرy�f 9 مر-.
يكو�  لن  �ألحد�«  مسر¥  على  ظهو�ها   �> يبد+  فو�نييه: 
 Cقو> ال  بأن¹  <عتر�   �> +علّي  �جلرمية.  لغز  حل   n نفع  �> له 
�حلاضر  �لوقت   n فأنا �لقبيل،  هذ�  من  شيئ�  توقعت  ألن¹  fلك 
<تابع مسا�� °تلف� متام� n �لتحقيق، +قد ترّكَزy حتريا� ح¾ 

�Ïصرy بثالثة <شخاÖ فقط.
بو��+: <�بعة.

فو�نييه: <تظن <£م <�بعة؟
�لنظرية  على  -بنا]  +لكن  fلك،   Cيقو من  <نا  لست  بو��+: 
�ل: قدمَتها �- ال ميكنك <� تقتصر على ثالثة <شخاÖ. مبسما 
 yملوسيقية. تذّكر �لفلو� yلكر�ية، +�لة �لفلو� iلسجائر، +�ملز�م�

يا صديقي.
تلك   n +لكن  +تعجب،  �هشة  [شا�-  فو�نييه  من   y�بد

�للحظة ُفتح �لبا4 +متتم موظف عجوo: لقد عا�y �لسيد-.
تفضلي  بنفسيكما.  �لو�يثة  �¢ية  ستستطيعا�  �آل�  تيبو:   Cقا
 C+ألمن، +هو �ملسؤ� oنييه من جها�يا سيد�، <قد$ لك �لسيد فو
 Cكيوiه �لسيد  هو  +هذ�  +�لدتك.  مقتل   n  yلتحقيقا� عن  هنا 
بو��+. �مبا كا� �µه مألوف� لك، +هو يقو$ مشكو�� مبساعدتنا. 

.o��يتشا�لسيد- �
كانت �بنة جيزيل شابة µر�]، +كانت <نيقة جد� �غم بساطة 
مالبسها. مّدy يدها [* كال �لرجلني +هي تغمغم بعبا��y �لثنا]، � 
قالت: <خشى <ن¹ ال <كا� <شعر مبشاعر �البنة n هذ9 �لقضية <يها 

�لسا�-، فقد كنت يتيمة طو�C حيا�.
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+جو�ب� على <سئلة فو�نييه حتدثت �لشابة �ر��- +�متنا� عن 
�أل$ <جنيليك، مدير- معهد ما��، � قالت: لقد كانت �+م� عنو�� 

�للطف بالنسبة �.
بو��+: م¾ تركت fلك �ملعهد يا سيد�؟

�لثامنة عشر- حني بد<y <كسب لقمة عيشي. لقد   n نا>+ -
عملت فتر- من �لوقت n صالو� جتميل، كما عملت n مؤسسة 
على  +كا�  نيس،  مدينة   n بز+جي  �لتقيت  +قد  �ملالبس.  لصنع 
هولند�   *] oيا�- عمل   n ثانية عا�  <مريكا. �   *] �لعو�-  +شك 
فتز+جنا n �+تر��$ منذ شهر مضى. +قد �ضطر -مع �ألسف- [* 

�لعو�- [* كند� +بقيت <نا هنا، +لك¹ سأتبعه قريب�.
كانت �� �يتشا��o تتحد« بلغة فرنسية طليقة متمكنة، +بد� 

<£ا فرنسية <كثر منها [نكليزية.
فو�نييه: كيف µعت باملأسا-؟

 ª �> ،عر�> ª ¹لصحف بالطبع، +لكن� n عنها y>قر -
<��� بأ� �لضحية n هذ9 �لقضية كانت +�لد�. � �ستلمت برقية 
+قد  تيبو،  �ملحامي  عنو��  فيها  <جنيليك  �أل$  من  با�يس   n هنا 

fّكرت¹ باالسم �لذ� كانت +�لد� حتمله قبل o+�جها.
من  مزيد�  �ملجموعة  +تبا�لت  مفكر�،  �<سه  فو�نييه  هّز 
�حلديث، +لكن بد� +�ضح� <� �لسيد- �يتشا��ª o تكن y�f عو� 
كبn i �لبحث عن �لقاتل، فهي ª تكن تعر� <بد� <� شي] عن 
 n نييه�+ +فو�ا بو�£fستأ� �iعملها. +<خ yحيا- +�لدִדا <+ عالقا

�ملغا��- بعد <� <خذ� �سم �لفندL �لذ� تقيم فيه.
*   *   *
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 n نييه: يبد+ <نك تشعر ½يبة <مل يا صديقي، فهل كا��فو Cقا
عقلك فكر- ما عن هذ9 �لفتا-؟ هل شككت بأّنها قد تكو� Iتالة؟

<£ا  <ظن  ال  ال،   :Cقا+ ¡ته  ثبطت  كمن  �<سه  بو��+  هّز 
فيه  مبا  حقيقية  <صلية  تبد+  قدمتها  �ل:  �7وية   yفإثباتا Iتالة؛ 
 Ç<يتها من قبل <+ <£ا تذكر�لكفاية. +لكن �لغريب <ن¹ <شعر بأن¹ �

بإنسا� ما...
قاC فو�نييه با�تيا4: <ميكن <� يكو� شبه� بأمها �لقتيلة؟

- ال، ليس هذ�. <متÎ لو <ستطيع <� <تذكر fلك؛ <نا +�ثق من 
<� +جهها يذّكرÇ بامر<- ما.

نظر [ليه فو�نييه باستغر�4 +قاC: <ظن <نك كنت مهتم� ֲדذ9 
�البنة �ملفقو�- منذ �لبد�ية.

<جابه بو��+ +قد ��تفع حاجبا9 قليًال: هذ� طبيعي، فمن بني كل 
�لناu �لذين ميكن <� يستفيد+� (<+ ال يستفيد+�) من موy جيزيل، 

تتميز هذ9 �لشابة بأ£ا تستفيد فعًال +بشكل مؤكد +نقد� +عّد�.
فو�نييه: صحيح، +لكن هل يفيدنا fلك n شي]؟

ª ُيِجب بو��+ لبعض �لوقت، فقد كا� يتابع سلسلة <فكا�9 
�خلاصة، +<خ�i قاC: يا صديقي، [� ثر+- ضخمة جد� �نتقلت [* 
كو£ا  بإمكانية  �لبد�ية  منذ   yفكر <ن¹  تستغر4  فهل  �لفتا-،  هذ9 
معنية باجلرمية؟ لقد كا� على منت تلك �لطائر- ثال« نسو- +كانت 
 �f-، +لكن ما�من <سر- عريقة مشهو �تنحد (iفينيشيا ك) حد�هن]
غر�ندييه  [ليس  �خلا�مة  عرَضت   �> منذ  �ألخريني؟  �الثنتني  عن 
نظريتها �لقائلة بأ� o+\ مد�$ جيزيل كا� [نكليزي� +ضعُت f nه¹ 
�بنة جيزيل. +قد كانت  [مكانية كو� [حد¦ �ملر<تني �ألخريني هي 
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�ملر<تا� كلتا¡ا n عمر يسمح ֲדذ� �الفتر�Ñ. لقد كانت �لليد� 
بعَض  y�f ماÑ غامض  غنائي، +هي   u�كو n -فتا هو�بو�� 
�لشي]، +كانت تعمل +تنتحل ��µ فني� غi حقيقي. <ما �آلنسة جني 
 y�f مأ+¦ لأليتا$، هي نفسها <خ�ت¹ بذلك n yفقد نشأ �غر

مر-.
µعك  لو  يتجه؟  عقلك  كا�  �الجتا9  هذ�  ففي   �f]  ،9�  -

صديقنا جا4 لقاC [نك تبالغ n بر�عتك.
- صحيح؛ [نه يتهم¹ ��ئم� بأن¹ <فّضل تعقيد �ألمو�.

- <�<يت؟
بأبسط  <تقد$  فأنا  �لو�قع،   n صحيح�  ليس  هذ�  +لكن   -

<سلو4 ميكن ^ّيله، كما <ن¹ ال <�فض قبوC �حلقائق.
- +لكنك تشعر ½يبة �ألمل؟ لقد توقعت شيئ� من �� مو�يسو 

هذ9، <ليس كذلك؟ 
n تلك �للحظة كانا يدخال� [* فندL بو��+، +�<¦ فو�نييه 
على مكتب �الستقباC شيئ� ما fّكر9 بأمر كا� بو��+ قد قاله صبا¥ 
 *] �نتباهي  جذ4  على  <شكر�   ª [ن¹  قائًال:  فاستد��  �ليو$، 
�خلاصني  �لسجائر  ملبسمي  �نتبهت  فقد  ��تكبته،  �لذ�  �خلطأ 
�+بو�،  بالسيدين  �خلاصة  �لكر�ية   iملز�م�+ هو�بو��  بالليد� 
+لكّن ما ال ميكن غفر�نه � هو نسياÇ �لة �لفلوy �خلاصة بالدكتو� 

بر�يانت، مع <ن¹ ال <شك فيه n �لو�قع.
سأله بو��+: ال تشك فيه؟

.Cلك �لنو» من �لرجاf نييه: نعم، [نه ال يبد+ � من�فو
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توقف عن كالمه، +�لتفت �لرجل �لذ� كا� يقف <ما$ مكتب 
 .yمتحدث� [* �ملوظف، �لتفت +يد9 على علبة �لة �لفلو Cالستقبا�

+قعت عينا9 على بو��+ +�نفرجت <سا�ير9 بوقا� لتعّرفه [* بو��+.
تقد$ بو��+، +�نسحب فو�نييه �ذ� [* �خللف �يث ال ير�9 

بر�يانت. �ÎÏ بو��+ قائًال: �لدكتو� بر�يانت؟
- �لسيد بو��+؟

كانت  �مر<-  �ملصعد  �نطلقت Ïو  �لرجال� n حني  تصافح 
تقف قر4 بر�يانت، +قد �مقها بو��+ بنظر- سريعة. 

<مو�هم  مرضا�  يتدبر  هل  �لطبيب،  سيد�  يا  بو��+: حسن� 
بد+نك؟

يتذكرها  �ل:  �لكئيبة �جلّذ�بة  �بتسامته  بر�يانت  �لدكتو�  �بتسم 
 :C+ جيد�. بد� متعب� +لكنه بد� <يض� مطمئن� بشكل غريب. قا�بو�

.yمرضى �آل�؛ لقد تقاعد �ليس لدّ
- قر�� مفاجئ؟

.�iليس مفاجئ� كث -
�ستقلت مبل]  لقد  قر�� ضر+��.  "[نه   :Cقا قليًال �  صمت 
�ألطبا]". � مضى  من سجّل  �µي  ُيشطَب   �> قبل  �حلّر-   ����]
 Ðعذ4 كأنه قا�$ من بعيد: تأ� على كل [نسا� نقا yيتحد« بصو
حتوn C حياته -يا سيد بو��+- يقف فيها على مفترL طرL، +عليه 
<� يقر�. [ن¹ <حب مهن: كث�i +ترُكها <مر مؤسف، مؤسف جد� 
سيد  يا  �إلنسا�  سعا�-  هنا�  <خر¦،   y�[ند� هنا�  +لكن  جد�، 

بو��+.
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�مر<-،  هنا�  �لطبيب:  +<كمل  �نتظر.  بل  بو��+،  يتكلم   ª
شقا]  7ا  يسبب   \+o 7ا  حب� ��.  <حبها  +<نا  مريضا�،  [حد¦ 
ما  لعرفت  طبيب�  كنَت  +لو   ،y��د° مدمن  فهو  له،  حد+�  ال 
�لذ� يعنيه fلك. +هي ال متلك ماًال +لذلك ال تستطيع تركه. لقد 
بقيت متح�i لبعض �لوقت �+� قر��، +لكن¹ حزمت <مر� �آل�. 
<نا +هي، n طريقنا [* كينيا. سو� تطلق من o+جها  [ننا �آل�، 
لنبد< حيا- جديد-، +�مل <� جتد بعض �لسعا�- <خ�i، فقد عانت 

طويًال.
صمت مر- <خر¦، � قاC بلهجة <سر»: لقد <خ�تك بذلك 
أل� �خل� سرعا� ما ينتشر يا سيد بو��+، +كلما عرفت بشكل مبكر 

كا� fلك <فضل.
�لة  تأخذ  [نك  �قيقة:  بعد   Cقا  � fلك"،  "<فهم  بو��+:   Cقا

�لفلوy معك كما <�¦؟
�بتسم �لدكتو� بر�يانت +قاC: [� �ل: هذ9 هي <قد$ �فيق � 

يا سيد بو��+.
+£ض  � £ض   ،yلفلو� �لة  علبة  على  بلطف  يد9  +�ّبتت 
بو��+ معه +هو يقوC: تقّبل <فضل <منيا� من <جل مستقبلك يا سيد� 

�لطبيب، +مستقبل �لسيد- <يض�.
على  +�قف�  بو��+  كا�  [* صديقه  لينضم  فو�نييه  عا�  عندما 

مكتب �الستقباC يضع �لترتيباy ملكاملة هاتفية [* كويبك.
*   *   *
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�لفصل �لر�بع +�لعشر+�
ظفر مكسو�

�لفتا-  ֲדذ9  منشغًال  oلت  <ما  �آل�؟   �fما+ فو�نييه:  صا¥ 
�لو�يثة؟ [� فكر- ثابتة مسبقة هي �ل: تدفعك �آل�.

بو��+: <بد�، <بد�، +لكن ينبغي <� يكو� n �يع �ألشيا] 
يشر»   �> قبل  <مر  كل  من  ينتهي   �> �ملر]  +على  +منهجية،  نظاٌ$ 

.9iغ n
 C+¦ <� تذهبا لتنا�ها هي �آلنسة جني، < :Cنظر حوله +قا �

�لطعا$ +سأنضم [ليكما حاملا <ستطيع.
<fعن فو�نييه لطلبه +fهب مع جني [* غرفة �لطعا$. سألته 

جني بفضوC: حسن�، كيف هو شكلها �� مو�يسو هذ9؟
 y�f ،-لبشر� - <طوC قليًال من �ملتوسط، µر�]، بر+نزية 

fقن مدبب.
- [نك تتكلم كمن يقر< <+صاف� n جو�o سفر. <خ�Ç: هل 

هي �يلة؟
<جاֲדا فو�نييه �ذ�: �يلة مبا فيه �لكفاية. +هي ليست �� 

مو�يسو، بل �� �يتشا��o، فهي متز+جة.
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- +هل كا� �لز+\ هنا� <يض�.
- ال.

- عجب�، ملا�f؟
- ألنه n كند� <+ <مريكا.

� شر¥ 7ا بعض ظر+� حيا- ��، +حني <+شك على £اية 
حسن�  فسأله:  قليًال،  مغتّم�  بو��+  بد�  [ليهما.  بو��+  �نضم  حديثه 

يا عزيز�، ما�f +جدy؟
 �] نفسها.  <جنيليك  �أل$  مع  �ملدير-،  مع  حتدثت  بو��+: 
يتحد«   �> فعًال،  خيالية  مسألة   y��لقا� ع�  با7اتف  �لتحد« 
�لكر-  من  �آلخر  �لنصف   n مع شخص  �لسهولة  هذ9  بكل  �ملر] 

�أل�ضية!
فو�نييه: �لصو�- �ل�قية <مر خيا� <يض�. +لكن ما �لذ� كنت 

تقوله؟
ما  متام�  كالُمها  +�فق  +قد  <جنيليك،  �أل$  مع  حتدثت   -
معهد   n نشأִדا  ظر+�   Öصو½  o��يتشا� �لسيد-  به  <خ�تنا 
مع  كويبك   y�غا� �ل:  �أل$  عن  تامة  بصر�حة  +حتدَثت  ما��، 
 n تاحت�قالت [£ا �+ .y- �ملرطبا�جل فرنسي كا� مهتم� بتجا�
fلك �لوقت لسفر جيزيل أل� �لطفلة لن تقع حتت تأثi +�لدִדا، 
فمن +جهة نظرها كانت جيزيل تنحد� Ïو ها+ية سحيقة. +قالت 
�لنقو� كانت تصلها باستمر��، +لكن جيزيل ª تقتر¥ <� لقا]   �]

مع �بنتها قط.
- [�f كانت Iا�ثتك معها تكر��� ملا µعنا9 صبا¥ �ليو$؟
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- نعم، [ّال <£ا كانت <كثر تفصيًال. لقد غا��y �� مو�يسو 
�ملعهد منذ ست سنو�y لتعمل n صالو� جتميل، +بعدها حصلت 
 *] �iكويبك <خ y�غا� � ،yعلى عمل كوصيفة إلحد¦ �لسيد�
+لكن   ،-iكث �سائلها  تكن   ª نفسه.  �لعمل  هذ�   n هي+ <+�+با 
 n ها مرتني�سائل تز+�ها بأخبا�تستلم منها  �> yأل$ <جنيليك �عتا��
�لسنة تقريب�. +عندما قر<n y �لصحيفة <خبا� حا�ثة �لوفا- �لتحقيق 
�لذ� تبعها <��كت <� ما�� مو�يسو هذ9 كانت على �ألغلب هي 

ما�� مو�يسو نفسها �ل: عاشت n كويبك.
- +ما�f عن o+\ جيزيل؟ �آل� +قد عرفنا بصو�- قاطعة <� 

جيزيل كانت متز+جة فرمبا صا� �لز+\ عنصر� مهم� n �لقضية.
مكامل:  <سبا4  <حد  هو  +كا�  fلك،   n  yفكر لقد   -
�7اتفية. جو�\ ليما�، o+\ جيزيل �لشرير، ُقتل n �أليا$ �أل+* 

للحر4.
+توقف قليًال � قاC فجأ-: ما هو �لذ� قلُته قبل قليل؟ ليس 
 �f شيئ�  قلت  بأن¹  �نطبا»  لدّ�  قبلها؟  �ل:  بل   -iألخ� مالحظ: 

<¡ية بالغة �+� <� <���.
<عا� فو�نييه بقد� �ستطاعته مالحظاy بو��+ �لسابقة، +لكن 
fلك.  يكن   ª ،قائًال: ال، ال �قتنا»   �+�+  -i� سه>� هّز  بو��+ 

حسن�، ال يهم.
*   *   *

 n -لقهو� C++ عليهم تنا�لد¦ �النتها] من طعامهم �قتر¥ بو�
قاعة �لفندL. +�فقت جني +مّدy يدها لتأخذ حقيبتها +قفاoها عن 

�لطا+لة، +فيما كانت تأخذ¡ا جفلت قليًال.
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سأ7ا بو��+: خ�i يا �نسة؟
قالت جني ضاحكة: �9، ال شي]، ¬ر� ظفر مثلو$. علّي <� 

<بر�9.
جلس بو��+ مر- <خر¦ بشكل مفاجئ متام� +<خذ يتحد« مع 
نفسه، فحّدL �الثنا� [ليه بدهشة، +صاحت جني: سيد بو��+؟ ما 

�ألمر؟
قاC بو��+: �ألمر <ن¹ تذكرy �آل� ملا�f كا� +جه �� مو�يسو 
مألوف� لدّ�، فقد �<يتها من قبل... على منت �لطائر- n يو$ �جلرمية. 
ِمْبر� �ألظافر. كانت ��  �لليد� هو�بو�� لتحضر 7ا  لقد <�سَلْتها 

مو�يسو هي +صيفة �لليد� هو�بو��.
*   *   *
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�لفصل �لخامس +�لعشر+�
[ّني خائف!

كا� 7ذ� �الكتشا� �ملفاجئ +قُع �لصاعقة على �لثالثة �لذين 
�فاق�  �لكشف  هذ�  فتح  لقد  �لغد�]؛  طا+لة   Cحو �لكشف  µّرهم 
جديد- 7ذ9 �لقضية؛ فبدًال من �عتبا� �� مو�يسو شخص� بعيد� كلي� 
+قد  عملي�،  �جلرمية  مسر¥   n كانت <£ا  �آل�  ظهر  �ملأسا-  عن 

�حتا\ كل من �لثالثة [* �قيقة <+ �قيقتني إلعا�- ترتيب <فكا�هم.
<بد¦ بو��+ [شا�- Iمومة هائجة من يد9، +قد <غلق عينيه 
+تلو� +جهه باألسى +هو يقوC متوسًال: �قيقة +�حد-، �قيقة فقط؛ 
علّي <� <فكر +<�¦ +<��� كيف يؤثر fلك n <فكا�� حوC هذ9 
�لقضية. علّي <� <عو� بعقلي، <� <تذكر... تب� ملعد� �لتعيسة، فقد 

كنت منشغًال ֲדا!
فو�نييه: [�f فقد كانت على منت �لطائر- بالفعل؟ لقد فهمت، 

بد<y <فهم.
قالت جني: "<نا <تذكرها، كانت فتا- طويلة µر�]". <غمضت 
للتذكر، � قالت: ما�لني، لقد  عينيها نصف [غماضة I nا+لة 

<µتها �لليد� هو�بو�� باسم ما�لني.
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بو��+: بالضبط، ما�لني.
لتحضر  �لطائر-  �خر   *] هو�بو��  �لليد�  <�سلتها  جني: 

حقيبة، حقيبة oينة <�جو�نية �للو�.
 -�fمبحا متام�   yمّر قد  �لفتا-  هذ9  بأ�  تعنني  هل  فو�نييه: 

�ملقعد �لذ� جتلس عليه +�لدִדا؟
جني: هذ� صحيح.

نعم،  �لساÏة...  +�لفرصة  �لد�فع   :Cقا+ فو�نييه عميق�  تنهد 
كل �لعناصر �جتمعت. 

�ملعتا�  �لكئيب  <سلوبه  مع  <بد�  تنسجم  ال  مفاجئة  +بشّد- 
ضر4 فو�نييه قبضته على �لطا+لة +صا¥: +لكن ملاª �f يذكر <حٌد 

�µَها من قبل؟ ملاª �f ُتدَ�\ n عد�� �ملشتبه فيهم؟
قاC بو��+ بسأ$: لقد قلت لك يا صديقي، قلت لك، بسبب 

معد� �لتعيسة.
 ª �+نييه: نعم، نعم، هذ� مفهو$. +لكن كا� هنا� �خر�فو

يصب �لّد+�ُ� ِمَعدهم بالغثيا�. �ملضيفا� +�ملسافر+� �آلخر+�.
جني: <ظن <� �لسبب هو <� �� ظهرn y �ملقصو�- n +قت 
لوبو�جيه  مطا�   y�غا� قد  �لطائر-  كانت  �لرحلة.  من  جد�  مبكر 
لتّوها ، +كانت جيزيل حية +على <حسن ما ير�$ بعد ساعة تقريب� من 

fلك. بد� �ألمر +كأ£ا قد ُقتلت n +قت متأخر.
 Cنييه +هو يفكر: غريب! <ميكن <� يكو� للسّم مفعو�فو Cقا

ل؟ حتد« <مو� كهذ9 <حيان�. مؤجَّ
تأّ+9 بو��+ +<سقط �<سه بني كفيه قائًال: Áب <� <فكر، Áب 
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<� <فكر. <ميكن <� تكو� <فكا�� °طئة متام� كل �لوقت؟
<حيان�. [£ا  [� مثل هذ9 �ألمو� حتد«  يا عزيز�،  فو�نييه: 
حتد« �، +�مبا تكو� قد حدثت لك. على �ملر] <� يبتلع ك�يا]9 

<حيان� +يعّدC <فكا�9 من جديد.
بو��+: هذ� صحيح، �مبا كنُت قد <+ليت <¡ية ك�¦ ألمر 
معني،  مؤشر  على  <عثر   �> توقعت  �ملد-.  هذ9   Cطَو� بعينه  +�حد 
+قد +جدته +بنيت عليه نظري: كلها. +لكن�f] ¹ كنت °طئ� منذ 
 �fملعّين موجو�� حيث +جدته فلما� [لك �لشيf كا� �f]+ ،لبد�ية�

[�f... نعم، سأعتر� بأن¹ كنت °طئ� متام�.
 iلكب� �لتطو�  هذ�  عن  �لنظر  تغض   �> تستطيع  ال  [نك   -
لألحد�«، فلدينا هنا �لد�فع +�لفرصة �ملو�تية. ما �لذ� تريد9 <كثر 

من fلك؟
 Cملفعو� مسألة   �]  .Cتقو كما  �ألمر   �> بد  ال  شي]،  ال   -
ل للسم مسألة �ستثنائية غريبة حق�، +ميكن للمر] �لقوC [£ا  �ملؤجَّ
مستحيلة عملي�، +لكن عندما يتعلق �ألمر بالسمو$ يصبح �ملستحيل 

ممكن�. على �ملر] <� �سب حساب� خلصائص �لسمو$.
- علينا <� نناقش خطة عمل. <ظن <نه لن يكو� من �حلكمة 
<� نثi شكو� �� مو�يسو n �لوقت �لر�هن، فهي ال تد�� <نك قد 
تعرفت [ليها. لقد ّمت قبوC �+�يتها، +Ïن نعر� �لفندL �لذ� تقيم 
فيه +نستطيع �الستمر�� باالتصاC ֲדا بو�سطة تيبو. +باإلمكا� �+م� 
تأخi �إلجر�]�y �لقانونية �لرµية. لدينا �آل� نقطتا� Iسومتا�: 
�لفرصة +�لد�فع، +ما C�o علينا <� نثبت <ّ� لد¦ �� مو�يسو µوَ$ 
�لنفخ  <نبو4  �شتر¦  �لذ�  �ألمريكي  مسألة  <يض�  +هنا�  �ألفاعي. 
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كا� fلك  بi+ موظف �خلطوÐ �جلوية، +�مبا   Cبرشو- جو +قا$ 
o+جها �يتشا��o، فما من �ليل على <نه n كند� [ّال كلمتها هي �ل: 

�ّ�عت فيها fلك.
�نتظر،   ،9� �لز+\.  نعم،  �لز+\.  قلت...  كما  بو��+:  صا¥ 

�نتظر!
ضغط بو��+ بيديه على صدغيه +متتم قائًال: كل fلك خطأ. 
[ن¹ ال �ستعمل �خلاليا �لرما�ية �لصغn -i �ماغي بطريقة منظمة 
+منهجية، نعم، <نا <قفز [* �لنتائج بسرعة، +�مبا كنت <فكر مبا 

...iآلخر+� <� <فكر فيه. ال ينبغي <� <َُجّر [* �لتفك� Çيريد
+توقف فجأ- فقالت جني: عفو�، ما�f كنت تقوC؟

+�ّتب  صدغيه  عن  يديه  �فع   �  ،yللحظا بو��+  Áب   ª
 :Cقا  � بالتناسق.  [حساسه  تزعجا�  كانتا  شوكتني  مستقيم  بشكل 
لنحاكم �ملوضو» عقلي�. [ما <� تكو� �� مو�يسو مذنبة <+ بريئة من 
فلما�f كذبت؟ ملا�f <خفت حقيقة  بريئة  فإ� كانت  هذ9 �جلرمية، 

<£ا +صيفة �لليد� هو�بو��؟
فو�نييه: فعًال، ملا�f؟

بو��+: +هكذ� فإننا نقوC بأ� �� مو�يسو مذنبة أل£ا كذبت. 
+لكن �نتظر، [�f �فترضنا بأ� �فتر�ضي �أل+C كا� صحيح�: هل كا� 
كذبتها؟  مع   $> مو�يسو   �� fنب  مع  +ينسجم  يالئم   Lالتفا� fلك 
 n حد. +لكن�+ Ñنعم، نعم، كا� ميكن <� ينسجم لو حتقق �فتر�
هذ9 �حلالة (+[�f كا� �الفتر�Ñ صحيح�) فإ� �� مو�يسو ال ميكن 

<� تكو� على منت �لطائر- [طالق�.
�هتما$  من  نظر�ִדما   n ما  �غم  بأ�4،  [ليه  �آلخر��  نظر 
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�+تي¹ ال ¿اسة فيه. +فكر فو�نييه قائًال لنفسه: <ستطيع <� <فهم 
�آل� ما قصد9 �إلنكليز� جا4. [� هذ� �لعجوo مولع بتعقيد �ألمو�! 
د-. ال يستطيع  [نه يسعى �آل� لتصوير قضية +�ضحة �يث تبد+ معقَّ
مع  +ينسجم  يتال]$  بأنه  يّدعي   �>  �+� مستقيم  مباشر  حل   Cقبو

<فكا�9 �ملسبقة.
+فكرy جني: [ن¹ ال <فهم ما يعنيه. ملا�f ال ميكن للفتا- <� 
�لليد�  تأمرها  <� تذهب حيث  [� عليها  �لطائر-؟  تكو� على منت 

هو�بو�� <� تذهب... <ظن <نه �جاC حق�.
بالطبع،   Cحتما� [نه   :Cقا  � قوي�  َنَفس�  بو��+  سحب  فجأ- 

+ينبغي <� يكو� �لتأكد منه <مر� بسيط� جد�.
+£ض فقاC فو�نييه: ما�f �آل� يا صديقي؟

بو��+: �7اتف مر- <خر¦.
- ع� �لقا��y [* كويبك؟

- بل هي مكاملة [* لند� ليس <كثر.
- مع [���- سكوتلنديا��؟

- ال، بل مع �لليد� هو�بو�� n بيتها.
- كن حذ�� يا صديقي. [� تسّر4 <� شك [* �� مو�يسو 
قبل كل  فعلينا  �لتحرياy عنها لن Êد$ قضيتنا،  ببعض  نقو$  بأننا 

شي] <� ال ندفعها [* �الحتر�u منا.
- ال ^ف، سأكو� حذ�� َكتوم�. سو� <سأC سؤ�ًال +�حد� 

فقط، سؤ�ًال �f طبيعة بريئة متام�.
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� �بتسم لصديقه +قاC: ستأ� معي [µ �fحت.
- ال.

- بلى، <ُصّر على fلك.
مضى �لرجال� +تركا جني n �لصالة. مّر بعض �لوقت ح¾ 
�لليد�  كانت  فقد  Iظوظ�،  بو��+  +كا�   ،Cالتصا� تأمني  <مكن 

هو�بو�� تتغد¦ n بيتها.
 Cكيوiبأ� ه ��بو�هو �لليد� � بو��+: حسن�، هل لك <�̂ 

بو��+ يريد �حلديث معها من با�يس؟ 
يا سيد�؟ ال، ال، كل  <نت  �لصمت، �: هذ9  سا� بعض 
شي] على ما ير�$. <¢كد لك <� كل شي] على ما ير�$، ليس هذ� 
�ملوضو». <�يد منك <� جتيبي¹ عن سؤ�C، نعم، عندما تسافرين 
من فرنسا [* [نكلتر� جو� هل تسافر +صيفتك معك عا�- <$ تسافر 
بالقطا�؟ بالقطا�... +كذلك كا� �ألمر n تلك �لرحلة �ملحد�-... 
بشكل  تركتك  فهمت،  ترَكْتِك...   ،9� +�ثقة؟...  <<نت  فهمت، 
مفاجئ قبل قليل... نعم، نكر�� �يل فظيع! هذ� صحيح متام�، 
[£ا طبقة ال تعر� عرفا� �جلميل!... نعم، نعم، بالضبط... ال، ال 

تقلقي. +��ع�، شكر�.
�ّ� µاعة �7اتف +�لتفت [* فو�نييه +عينا9 تشّعا� �خضر��� 
+قاµ� :Cع يا صديقي، [� +صيفة �لليد� هو�بو�� تسافر عا�- 
�لليد�   y�قر جيزيل  فيها  ُقتلت  �ل:  �ملر-  تلك   n+ بالقطا�، 
هو�بو�� -n �خر �قيقة- بأ� من �ألفضل <� تسافر ما�لني جو� 

<يض�.
يا صديقي،  بسرعة   :Cلفرنسي +قا� بذ��» صديقه  <مسك   �
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Áب <� نذهب [* فندقها. [� كانت فكر� �لصغi- صحيحة (+<نا 
<ظنها كذلك) فليس لدينا +قت نضّيعه.

�جته  سؤ�له  من صياغة  يتمكن   �> +قبل  [ليه،  فو�نييه   Lحد
بو��+ [* �لبا4 �لدّ+�� �لذ� يفضي [* �لشا�». هر+C فو�نييه خلفه 

قائًال: +لكن¹ ال <فهم شيئ�، ما كل هذ�؟
فتح �ملفّوÑ �لفرنسي با4 سيا�- �ألجر-، +قفز بو��+ ��خلها 
بسرعة،  �مِض  له:  قائًال  مو�يسو   ��  Lفند عنو��  �لسائق  +<عطى 

بكامل سرعتك!
قفز فو�نييه [* �لسيا�- +قاC: ما هذ� �لعفريت �لذ� �كبك؟ 

ملا�f هذ� �الندفا» �ملجنو� +�لعجلة؟
كما  صحيحة   -iلصغ� فكر�  كانت   �] صديقي،  يا  بو��+: 

قلت فإ� �� مو�يسو n خطر عظيم.
- هل تعتقد fلك؟

قاC فو�نييه عبا�ته +هو ال يستطيع منع ن�- �لشك من �لتسلل 
[* صوته. قاC بو��+: [Ç خائف، خائف. يا [7ي كيف تزحف هذ9 

�لسيا�- oحف�!
كانت �لسيا�- تسi بسرعة كبi- +تقطع [شا��y �ملر+� +تنسّل 
بني �لسيا��y، +كانت معجز- عد$ �صطد�مها ُتعز¦ [* عني سائقها 
 �> فيه  توشك  �لذ�  �حلد   *] تزحف  [£ا  فو�نييه:   Cقا  .-iخلب�
توقعنا n حا�« مر+». +�آلنسة غر�؟ لقد تركناها مز�+عة تنتظر 
عو�تنا من �ملكاملة �7اتفية، +بدًال من fلك غا��نا �لفندª+ L نقل 

7ا كلمة +�حد-. ليس fلك من �للباقة n شي].
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- لباقة <+ عد$ لباقة، ما <¡ية fلك n قضية حيا- <+ موy؟
- حيا- <+ موy؟ 

�فع فو�نييه كتفيه �ستهجان� +<خذ يفكر مع نفسه: �ألمو� كانت 
تسi على <فضل +جه، +لكن هذ� �ملجنو� �لعنيد قد يعرÑ عملنا 

كله للخطر، فما [� تشعر �لفتا- بأننا نبحث n [ثرها...
بو��+، كن  يا سيد  �آل�  لبو��+: �µع  مقنع   yبصو Cقا  �

معقوًال. ينبغي <� نتصر� �ذ�.
بو��+: [نك ال تفهم¹. <نا خائف، خائف!

توقفت سيا�- �ألجر- بعنف <ما$ �لفندL �لساكن �7ا�Ô �لذ� 
تقطنه �� مو�يسو. قفز بو��+ من �لسيا�- +كا� يصطد$ بشا4 كا� 
�لشا4   *] ينظر  حلظًة  مصعوق�  بو��+  +قف  لتو9،   Lلفند� يغا�� 
[نه   ،yتذكر  ،9� <ين؟  +لكن  <عرفه،  �خر  +جه   :Cقا  � مبتعد� 

�ملمثل �ميوند با��كال�.
f��عه  على  يد9  فو�نييه  +ضع   Lلفند� ليدخل  تقد$  +عندما 
[عجا4  +<عظم  �حتر�$  <عظم  <ُِكّن  [ن¹  بو��+،  سيد   :Cقا+
بوسائلك، +لكن¹ <شعر بقو- بأنه ال ينبغي �^اf <� [جر�] متهّو�. 

[ن¹ مسؤ+C هنا n فرنسا عن سi هذ9 �لقضية...
قاطعه بو��+ قائًال: [ن¹ <فهم قلقك، +لكن ال ^ف من <� 
 �f]+ ،yمن قبلي. �عنا نتحر� [* مكتب �الستعالما �[جر�] متهّو
كانت �لسيد- �يتشا��o هنا +كل شي] على ما ير�$ فلن �د« <� 
 Ñ�تعا <ظنك  ال  �لتالية.  [جر�]�تنا  مع�  نناقش   �> +نستطيع  ضر� 

fلك؟
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فو�نييه: نعم، نعم، بالطبع.
بو��+: حسن�.

مّر بو��+ ع� �لبا4 �لد+�� +�جته [* مكتب �الستقباC +تبعه 
فو�نييه. سأC بو��+: لديكم نزيلة هنا �µها �لسيد- �يتشا��o كما 

<عتقد؟
 y�. كانت تقيم هنا +لكنها غا��ال يا سيد :Cموظف �الستقبا

�ليو$.
فو�نييه: غا��y؟

�ملوظف: نعم يا سيد�.
فو�نييه: م¾ غا��y؟

نظر �ملوظف [* �لساعة �جلد��ية +قاC: قبل <كثر من نصف 
ساعة بقليل.

بو��+: هل كانت مغا��ִדا غi متوقعة؟ <ين fهبت؟
تصلب موقف �ملوظف [�o] �ألسئلة +<صبح َمّياًال [* �فض 
فو�نييه هويته غّير �ملوظف من 7جته   oبر> �إلجابة، +لكن عندما 
+<صبح متلهف� إلبد�] <ية مساعد- يستطيع تقدميها. قاC [� �لسيد- 
 n مفاجئ  iتغي نتيجة  كا�  �حيلها   �> يعتقد  +[نه  عنو�ن�  تتر�   ª

خططها. كانت قد قالت سابق� بأ£ا ستمكث Ïو <سبو».
+�£اC مزيد من �ألسئلة +ّمت �ستدعا] �لَبّو�4 +¿ا� �ألمتعة 
+كانت  ل�iها،  �o�ها  سيد�  بأ�  �لبو�4  +<فا�  �ملصعد.  +صبيا� 
مع�.  �لغد�]  تنا+ال   � عو�ִדا،  �نتظر  +لكنه  غياֲדا  <ثنا]   n ته�ياo
+لد¦ سؤ�له عن مو�صفاf yلك �لسيد <فا� بأنه <مريكي، <مريكي 
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�لسيد-   y�صد> �لغد�]  +بعد  لر¢يته.  مدهوشة   yبد +<£ا  متام�، 
عن  سؤ�7ا  +لد¦  <جر-.  سيا�-   n ضعها++ <متعتها   Cبإنز� <مرها 
 Cطة �لشماI *] بأ£ا توجهت C- قا�لوجهة �ل: قصدִדا �لسيا�
(<+ <� fلك هو �الجتا9 �لذ� <عطته لسائق �لسيا�- على �ألقل) +<£ا 

fهبت مبفر�ها +ª يذهب �لرجل �ألمريكي معها.
[نكلتر�   *] �لسفر  يع¹  هذ�  �لشماC؟  Iطة  فو�نييه: 
ينبغي  تضليًال.  يكو�  قد  +لكنه  �لثانية.  �لساعة  قطا�  �لظاهر،   n
<� نتصل مبحطة مدينة بولو� +<� Ïا+C <يض� �لعثو� على سيا�- 

�ألجر- تلك.
�نتقلت [* فو�نييه، فقد <صبح  بد� +كأ� °ا+� بو��+ قد 
مبها$  لتقو$  �لقانو�<  >ماكينة  بتشغيل  بد<  ما  +سرعا�  قلق�  +جهه 

�لبحث.
*   *   *

كانت �لساعة قد بلغت �خلامسة مسا] عندما �فعت جني (�ل: 
كانت جالسة تقر< n ֲדو �لفندL) بصرها لتر¦ بو��+ مقبًال عليها. 
فتحت فمها عاتبة مؤنِّبة، +لكن �لكلماª y ^ر\، فقد منعها شي] 

n +جه بو��+. سألت بترّ��: ما �ألمر؟ هل حد« شي]؟
نظر [ليها بو��+ بعمق +قاC: [� �حليا- فظيعة جد� يا �نس:.

ما  ثانية:  فقالت  باخلو�،  تشعر  جني  جعل  ن�ته   n شي] 
�ألمر؟

(حيث  بولو�   *] �لقطا�  +صل  عندما  ببط]:  بو��+  <جاֲדا 
�لد�جة  مقصو�-   n �مر<-  +جد+�  [نكلتر�)   *] �ملر�كب  ُتسَتَقّل 

�أل+*، +كانت ميتة.
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غاÑ �لد$ n +جه جني +صاحت: �� مو�يسو؟
o�قا]   -iجاجة صغo يدها  n كانت+ نعم.  مو�يسو،   ��  -

حتتو� على ما�- �7ايد�+سيانيد �لسامة.
- �9، �نتحا�؟

كلماته  ينتقي  َمن  بأسلو4ِ   Cقا  � ل�هة،  بو��+  Áبها   ª
�ذ�: نعم، يظن �جاC �لشرطة بأنه كا� �نتحا��.

- +<نت؟
 iغ نظن   �fما+  :Cقا+ معّبر-  [شا�-   n [ببط يديه  بو��+  مّد 

fلك؟
من  خافت  أل£ا   $> �لند$؟  بسبب  نفسها؟  تقتل   �fملا+  -

�نكشا� <مرها؟
هّز بو��+ �<سه �i- +قاC: تكو� �حليا- <حيان� فظيعة جد�. 

�تا\ �ملر] [* كثi من �لشجاعة.
- ليقتل نفسه؟ نعم، <عتقد <� �ملر] �تا\ [* �لشجاعة من 

<جل fلك.
- +<يض� ليعيش؛ �تا\ �ملر] [* �لشجاعة ليعيش.

*   *   *
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�لفصل �لسا�u +�لعشر+�
حديث بعد �لعشا]

بعد9  جني  +^ّلفت  با�يس،  بو��+  غا��  �لتا�  �ليو$   n
تلك  تؤ�يها، +كانت معظم   �> �لو�جباy كا� عليها  قائمة من  مع 
�لو�جباy تبد+ غy�f i معÎ، +لكنها نفذִדا بأفضل ما ميكنها: 
قابلت جا� �+بو� مرتني، +fكر 7ا �لبعثة �ل: كانت ستنضم [ليها، 
+لذلك  بو��+،   �f]  �+� له  �حلقيقة  كشف  على  جني  جتر¢   ª+
ִדربت من �ملوضو» قد� �ستطاعتها +حولت �حلديث [* مسائل 

<خر¦.
�ستقبلها  برقي�.  [نكلتر�   *] �ستدعا¢ها  ّمت  <يا$  ·سة  بعد 

.-iيا، +ناقش �الثنا� �ألحد�« �ألخ�طة فكتوI n ما��نو
حيث  ضئيلة،  [عالمية  تغطية  [ّال  �النتحا�  موضو»  ُيمَنح   ª
 o��يتشا�ها �لسيد- µ� سيد- كندية< :Cلصحف تقو� n -فقر y��+
 ª+ ،لكf ير� مزيد على ª+ ،>يس-بولو��با �نتحرn y قطا� 

ُتذَكر <ية عالقة للحا�ثة Èرمية �لطائر-.
بأ�  بد�  فقد  +�ال�تيا¥،  �البتها\   *] +جني  نو�ما�   Cما
مشكالִדما كانت تقتر4 من £ايتها، +لكن نو�ما� ª يكن متفائًال 
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كما كانت جني، +قد قاC: �مبا شّكو� بأ£ا هي �ل: قتلت <مها، 
<ما �آل� +بعد <� <قدمت على �النتحا� فقد ال يكلفو� <نفسهم عنا] 
�ملضي n �لقضية. +ما ª تثبت صحة fلك علن� فإن¹ ال <�¦ <� 
فائد- ترجتى لنا Ïن �لضحايا �ملساكني، فمن +جهة نظر �جلمهو� 

سنبقى موضع شك كما كنا سابق�.
 n $يا> �لتقا9 بعد ·سة  �لذ�  لبو��+  +قد قاC �لشي] نفسه 
تعتقد  �لباقني،  ككل  <نت   :Cقا+ بو��+  فابتسم  �لبيكا�يلي،  ساحة 
 *] �لليلة  ستأ�  �µع،  شي]!  حتقيق  يستطيع  ال   oعجو بأن¹ 
+لدّ�  <يض�،  كالنسي  �لسيد  +صديقنا  جا4  سيأ�  معي.  �لعشا] 

<شيا] <قو7ا مما قد يكو� مهّم�.
*   *   *

مّر �لعشا] ֲדيج�. كا� جا4 حاضر �لنكتة متفضًال n <سلوبه، 
+كا� نو�ما� مهتم�، +كا� �لسيد كالنسي �ّس بإثا�- ال تقل عن 
�إلثا�- �ل: شعر ֲדا عندما �<¦ �لشوكة �لقاتلة n �لطائر-. +قد بد� 

+�ضح� <� بو��+ كا� يقصد [ثا�- �لكاتب �لنحيل +[ֲדا�9.
�حلر\  من  بشي]  بو��+  تنحنح  �لقهو-  +�حتسا]  �لعشا]  بعد 
عّبر  لقد  <صدقائي،  يا  بد< حديثه:   � غر+�،  مسحة  من  ال Êلو 
+�طسن،  <نا  +سائلي،  هو  يسميه  مبا  �هتمامه  عن  كالنسي  �لسيد 
 �iليس كذلك يا صديقي؟ +[ن¹ <قتر¥ <� <قد$ لكم ملخص� صغ>
�لقضية، [� ª يكن هذ�  �لتعامل مع هذ9   n عن +سائلي +طرقي

يضجركم �يع�.
� سكت سكوت� �f مغز¦، فأسر» جا4 +نو�ما� ليهتفا: ال، 

.iال، تكلم فاألمر مث
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فهمس جا4  لديه،   yملالحظا� بعض  +��جع  قليًال  صمت 
 Çهو �السم �لثا �ما�: [نه مولع بنفسه، <ليس كذلك؟ [� �لغر+�لنو

7ذ� �لرجل.
نظر بو��+ [ليه مؤّنب� +قاC: �¿م!

�لبد�ية  [ليه +جو9 ثالثة مهتّمة، فبد< حديثه: سأبد< من  َ�َنت 
يا <صدقائي. سأعو� [* �لطائر- >بر+ميثيوn >u �حلتها �ملشؤ+مة 
من با�يس [* كر+يد+�، +سأخ�كم بأفكا�� +�نطباعا� �لدقيقة 
منذ fلك �لوقت +صوًال [* �لطريقة �ل: بد<y فيها بالتأكد من تلك 

�ألفكا� <+ تعديلها على ضو] �ألحد�« �لالحقة.
 *] +صولنا  قبل  بر�يانت  �لدكتو�   *] �ملضيف  تقد$  عندما 
كر+يد+� بقليل +fهب �الثنا� لفحص �جلثة ��فقُت �لدكتو�، فقد 
�مبا  يد��؟  َمن  مبهن:.  عالقًة  �ألمر   n بأ�   uحسا] لدّ�  كا� 
 yفحو��« �ملو ،yموضو» �ملو n ِمَهنية جد� �كانت +جهة نظر
 yلَوَفيا�+ ،Çل: هي من شأ�  yلَوَفيا� تنقسم عند� [* قسمني: 
�ل: ال شأ� � ֲדا. +مع <� �لقسم �لثاÇ <كثر عد�� ++قوع� بالتأكيد 
[ّال <ن¹ -مع fلك- كلما صا�فت حالة +فا- <صبحت كالكلب �لذ� 

يرفع �<سه +يشمشم �ث� عن <ثر.
بأ� �ملر<- ميتة.  بر�يانت °ا+� �ملضيف  �لدكتو�  +قد <كد 
<ّما سبب �لوفا- فكا� من �لطبيعي <نه ال يستطيع <� يبّت بشأنه �+� 
[جر�] فحص تفصيلي. +n تلك �للحظة <ُثiَ �قتر�¥ من �لسيد جا� 
�+بو� بأ� �لوفا- كانت بسبب صدمة <عقبت لسعة oنبو�، +n تأكيد 
لتلك �لفرضية لفت �+بو� �النتباo *] 9َنبو� كا� هو شخصي� قد قتله 

قبل قليل من fلك.
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�قبة  على  كا�  فقد  متام�،  قبو7ا  ميكن  نظرية  تلك  كانت 
�لسيد- عالمة تشبه كث�i <ثر �للسعة، +كانت لدينا حقيقة <ّ� oنبو�� 
 yنظر f] تلك �للحظة n ظوظ�I كا� ��خل �لطائر-. +لكن¹ كنت
[* �أل�Ñ +ملحت ما كا� ميكن �الØد�» بأنه oنبو� �خر، +لكنه 
حرير  +عليها  �لقبائل  بعض   yشوكا من  شوكة  �لو�قع-   n- كا� 
�لسيد  تقد$  �ألثنا]  هذ9   n+ �لزغب.  بعض  عليه  +<سو�  <صفر 
على  نفخ  <نبو4  من  ُتطَلق  كانت شوكة  تلك  بأ�  كالنسي +صر¥ 
�لنفخ الحق�  <نبو4  �كتشا�  �لبد�ئية، +قد ّمت  �لقبائل  طريقة بعض 

كما تعلمو� �يع�.
عديد-،  <فكا�  �<سي   n كانت كر+يد+�   *] +صولنا  لد¦ 
+ما [� <صبحت على �أل�Ñ �لثابتة ح¾ بد< عقلي يعمل مر- <خر¦ 

بذكائه �العتيا��.
جا4: هيا يا سيد بو��+، ال ��عي للتو�ضع �لز�ئف.

قائًال: فكر- +�حد- فرضت  بنظر- حا�- � مضى  بو��+  �ما9 
�جلر<-  +هي  �جلميع)  على  نفسها  (+فرضت  بقو-  علّي  نفسها 
 ª تكا4 جرمية ֲדذ� �ألسلو4، +�حلقيقة �ملدهشة بأ� <حد��� n

يالحظ ��تكاֲדا!
+�ألخر¦  �لزنبو�،  [حد�¡ا  �هتمامي:  <ثا�تا  <خريا�  نقطتا� 
�كتشا� <نبو4 �لنفخ. +كما <شرy بعد �الستجو�4 لزميلي جا4: 
ملاª �f يتخلص �لقاتل من <نبو4 �لنفخ بتمرير9 ع� فتحاy �لتهوية 
نفسها،  �لشوكة   *] �لتعر�  �لصعب  من  كا�  فرمبا  �لنافذ-؟   n
+لكن �ألنبو4 �لذ� ª يزC ملصوق� عليه جزٌ] من بطاقة سعر9 كا� 
<مر� °تلف� متام�. +ما�f كا� �جلو�4؟ من �لو�ضح <� �لقاتل <��� 
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ألنبو4 �لنفخ <� ُيكتَشف.
ما   �fفإ +�حد؛  منطقي  جو�4  [ّال  يظهر   ª ملا�f؟  +لكن 
بشكل   Ñُيفتَر فسو�  نفخ  +<نبو4  مسمو$  سهم  على  �لعثو�  مت 
طبيعي <� �جلرمية قد ��ُتكبت بإطالL شوكة من <نبو4 نفخ. +لذلك 
جزمت بأ� جرمية �لقتل ª ُترتَكب بتلك �لطريقة n �لو�قع. +من 
ناحية <خر¦ فإ� سبب �لوفا- -كما <ثبت �لدليل �لط  الحق�- كا� 
+<+ثق  <جنح  ما هي  نفسي:  فسألت  �+� شك.  �ملسمومة  �لشوكة 
�جلو�4  +جا]  �لِو��جي؟  �لو�يد   n مسمومة لوضع شوكة  طريقة 
على �لفو�: باليد. +قد <لقى هذ� �الستنتا\ �لضوَ] فو�� على �حلاجة 

[* �كتشا� �ألنبو4، فأنبو4 �لنفخ يعطي �نطباع� Iّتم� بالبعد. 
[�f كانت نظري: صحيحة فالشخص �لذ� قتل مد�$ جيزيل 
شخص  هنا�  كا�  هل  Ïوها.   ÎÏ�+ مائدִדا   *] مباشر-  fهب 
كهذ�؟ نعم، كا� هنا� شخصا�: �ملضيفا�. كل +�حد منهما كا� 
بوسعه <� يذهب [* مد�$ جيزيل +ينح¹ فوقها �+� <� يالحظ <حٌد 

<�َّ شي] غi طبيعي. هل كا� هنا� �جل �خر؟
 n لوحيد� �لشخص  كا�  �لسيد كالنسي.  هنا�  كا�  حسن�، 
�ملقصو�- �لذ� مّر مبحا�f- مقعد مد�$ جيزيل متام�. +تذكرy بأنه 

هو �لذ� <شا� <+ًال [* نظرية <نبو4 �لنفخ +�لشوكة.
هذ9  <حتّج،  <حتّج،  [ن¹  +صا¥:  +�قف�  كالنسي  �لسيد  قفز 

[هانة.
قاC بو��+: �جلس، فأنا ª <كمل بعد. علّي <� <بّين لكم كل 
�خلطو�y �ل: مر�y ֲדا ح¾ +صلت [* �لنتيجة. لدّ� �آل� ثالثة 
<شخاÖ مشبوهني Iتَملني: ميتشل، +�يفيس، +�لسيد كالنسي. 

اجاثا كريستي & كتاب رواية مكتبة الرمحي أحمد



٢٨٦

للوهلة �أل+* ª َيبُد <� منهم قاتًال Iتَمًال، +لك¹ شعرy باحلاجة 
.y[جر�] مزيد من �لتحريا *]

بعد fلك �جتهت بتفكi� [* �حتماالy قضية �لزنبو�، فقد 
 .iيوحي بالكث �لك �لزنبوf كا�

بد�يًة ª ينتبه <حٌد [* �لزنبو� ح¾ +قت توoيع �لقهو- تقريب�، 
+هذ� -�ّد �fته- كا� <مر� غريب� بعَض �لشي]. +هكذ� َبَنيُت نظرية 
Iد�- عن �جلرمية، فقد قّد$ �لقاتل لنا حلَّني منفصلني للمأسا-: 
حسب �حلل �أل+C +�ألبسط كا� ُيفتَرÑ <� مد�$ جيزيل قد لسعها 
على  يعتمد  كا�  �حلل  هذ�  [� جنا¥  قلبية.  فتعرضت ألoمة  oنبو� 
�تفقنا،  +قد  �لشوكة.  �ستر���  على  قد�ته)  عد$   +>) �لقاتل  قد�- 
ما  سهولة  بكل  ممكن�  كا�  �لشوكة  �سترجا»   �> على  +<نا،  جا4 
يقني من  با�تكا4 عمل شرير. +قد كنت على شبه  تثر شكو�   ª
<� تلوين �حلرير �لذ� يغطّي �لشوكة بلو� خاÖ (ُ+ضع بدC �للو� 

�لقرمز� �ألصلي) قد ّمت بشكل مد�+u ليحاكي مظهر �لزنبو�.
+هكذ� يكو� قاتلنا قد تقد$ من مائد- ضحيته +غرo �لشوكة 
+<طلق �لزنبو�. +ال شك <� �لسم كا� قوي� �يث يسّبب �لوفا- على 
صرختها  تكن   ª فرمبا  جيزيل  صرخت  لو  +ح¾  تقريب�،  �لفو� 
 n لكا�  لصرختها  <حٌد  �نتبه  +لو  �لطائر-،  ضجيج  بسبب  لُتسَمع 
�ألمر  يبد+  فسو�  �لصرخة،  7ذ9   iتفس حو7ا  يئّز  �لذ�  �لزنبو� 

+كأنه قد لسع �ملر<- �ملسكينة!
لو   �fما +لكن  قلت.  كما   >١< �قم  �خلطة  هي  هذ9  كانت 
�لقاتل  يستطيع   �> قبل  فعًال-  حد«  -كما  �كُتشفت  �لشوكة   �>
�سترجاعها؟ عندئذ تكو� �ملشكالy +شيكة، فنظرية �لوفا- �لطبيعية 
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ستصبح مستحيلة، +بدًال من �لتخلص من �ألنبو4 ع� �لنافذ- يتم 
+ضعه n مكا� ال بد <� ُيكتَشف فيه عندما Áر� تفتيش �لطائر-، 
<��- �جلرمية،  �لنفخ كا�  <نبو4  بأ�  فو��  يفترÑ �جلميع  +سو� 
+عندما يتم �قتفا] <ثر �ألنبو4 فإ� �لشكو� ستتركز باجتاI 9د� ّمت 

ترتيبه مسبق�.
لدّ� �آل� نظري: عن �جلرمية +لدّ� ثالثة مشبوهني، مع ��بع 
نصف مشبو9 هو �لسيد جا� �+بو� �لذ� <كد نظرية �ملوy من لسعة 
oنبو�، +�لذ� كا� Áلس ع� �ملمر قريب� من جيزيل �يث ميكنه 
<� ينتقل من مكانه +ال يالحظه <حد. +لكª ¹ <عتقد حق� بأنه Áر¢ 

على مثل هذ9 �ملخاطر-.
�ّكزy على مشكلة �لزنبو�. [� كا� �لقاتل قد <حضر �لزنبو� 
معه [* �لطائر- (� <طلقه n �للحظة �لسيكولوجية) فال بد <نه كا� 
�مل شيئ� من قبيل �لعلبة �لصغi- لكي يضعه فيها، +من هنا كا� 
�هتمامي مبحتوياy جيو4 �لركا4 +حقائبهم �ليد+ية. +هنا �عترض¹ 
تطو� غi متوقَّع على �إلطالL، فقد +جدy ما كنت <�ث عنه، 
+لكنه كا� -كما بد� �- لد¦ �لشخص �خلطأ. كا� n جيب �لسيد 
نو�ما� غيل علبة ك�يت فا�غة. +لكن �لسيد غيل، بشها�- �جلميع، 
ª يذهب [* £اية ممّر �ملقصو�- قط، بل fهب فقط [* �ملر�فق 
فقد  مستحيًال،  بد�  �ألمر   �> +�غم  fلك،  +مع  مقعد9.   *] +عا� 
كانت هنا� طريقة ما ميكن للسيد غيل <� يرتكب ֲדا �جلرمية كما 

<+ضَحت Iتوياy حقيبته �ليد+ية.
سأC نو�ما�: حقيب: �ليد+ية؟

بد� مستمتع� +حائر� n �لوقت �fته، +<ضا� قائًال: [ن¹ ال 
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<كا� <تذكر Iتوياִדا.
سآ�  �قيقة،  �نتظر  قائًال:  حديثه  +<كمل  بو��+  له  �بتسم 
على fكر fلك. [ن¹ <قوC لكم <فكا�� �أل+*. [�f فقد كا� لدّ� 
<�بعة <شخاÖ كا� بوسعهم ��تكا4 �جلرمية من حيث �إلمكانية: 

�ملضيفا� +كالنسي +غيل.
+بعدها نظرy [* �لقضية من �لز�+ية �ملقابلة، �o+ية �لد�فع. 
قاتلي  على  +قعت  قد  <كو�  �إلمكانية  مع  �لد�فع  تصا��  ما   �fفإ
مع  �لقبيل  هذ�  من  شي]  على  �لعثو�  <ستطع   ª +لك¹  �ملنشو�! 
<� <جعل �ألمو�  بأن¹ <حب  �ألسف، +قد �ִדم¹ صديقي جا4 
�لسهلة صعبة. على �لعكس، فقد تنا+لت مشكلة �لد�فع هذ9 بأبسط 

بساطة n �لدنيا.
ملصلحة من سيكو� �لقضا] على مد�$ جيزيل؟ من �لو�ضح <� 
هذ� سيكو� ملصلحة �بنتها �ملجهولة ما ��مت تلك �البنة �ملجهولة 
كانو�  ممن  معينو�   Öشخا> <يض�  هنا�  كا�  طائلة.  ثر+-  ستر« 
n قبضة مد�$ جيزيل... <+ لنقل [£م �مبا كانو� n قبضتها، فنحن 
ال نعر� يقين�. كا� fلك مسألة َمْحٍو +�ستثنا] [�f. +من بني �كا4 
[ّال من ��كب +�حد كا� متو�ط� مع  متأكد�  <كن   ª لطائر- �يع��
كا�  هو�بو��.  �لليد�  هو  �لر�كب  fلك  +كا�  شك،  بال  جيزيل 
 n جيزيل y��o ، فقد��بو�هو �حالة �لليد n لد�فع +�ضح� جد��
بيتها ببا�يس قبل ليلة من �جلرمية. +كا� 7ا صديق، ممثل شا4، 
�مبا �ستطا» متثيل �+� �ألمريكي �لذ� �شتر¦ <نبو4 �لنفخ بسهولة، 
+�مبا �ستطا» <يض� �شو- �ملوظف n شركة �خلطوÐ �جلوية �لد+لية 

ليضمن سفر جيزيل n �حلة �لساعة �لثانية عشر-.
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+كانت لدّ� مشكلة yُ�f ِشّقني ([� صّح �لتعبi)، فلم <ستطع 
 ª+ <� ترتكب �جلرمية؟ ��بو�هو �فهم كيف كا� ممكن� لّليد> �>
<ستطع <� <��� ما هو �لد�فع �لذ� Áعل <ي� من �ملضيَفني <+ �لسيد 

كالنسي <+ �لسيد غيل يرتكب �جلرمية؟
كنت �+م� <فكر n قر��- عقلي مبشكلة �بنة جيزيل ++�يثتها 
متز+ج�؟  هؤال]  �أل�بعة  �ملشبوهني  <حد  كا�  هل  �ملجهولة: 
 �� �لفتا-،  هذ9  هي   yلز+جا� [حد¦  تكو�  فهل  كذلك  كا�   �f]+
مو�يسو؟ [� كا� +�لدها [نكليزي� فرمبا كانت قد نشأn y [نكلتر�. 
فأما o+جة ميتشل فسرعا� ما �ستبعدִדا، فقد كانت من عائلة عريقة 
من �+�سيت. +كا� �يفيس يصاحب فتا- ما C�o +�لد�ها على قيد 
فكا�  غيل  �لسيد  <ما  متز+ج�.  يكن   ª كالنسي  +�لسيد  �حليا-، 
+�ضح� <نه غا�n L حب �آلنسة جني غر�. +ميكن¹ �لقوC [ن¹ 
 Cبكل �قة بعد <� علمت منها -خال �حتريت عن ماضي �آلنسة غر
�بلن، +لكن¹  قر4  <يتا$   ���  n yنشأ قد  <£ا  َعَرضي-  حديث 

سرعا� ما �قتنعت بأ� �آلنسة غر� ª تكن �بنة �ملد�$ جيزيل.
بالنتائج: �ملضيفا� ª ير�ا +Ê ªسر� من  +ضعت جد+ًال 
موy جيزيل، [ّال <� ميتشل كا� يعاÇ بوضو¥ من �لصدمة. �لسيد 
<�با¥ من  بتحقيق  يأمل  لكتا4 عن �ملوضو»  كالنسي كا� Êطط 

خالله، +�لسيد غيل كا� Êسر oبائنه بسرعة.
ª <جد <� شي] يفيد �لقضية. +لك¹ كنت مقتنع� -f nلك 
�لفا�غة  �لك�يت  علبة  بسبب  �لقاتل،  هو  غيل  �لسيد  بأ�  �لوقت- 
 yيربح من مو �ليد+ية. ظاهري� كا� Êسر +ال  +Iتوياy حقيبته 
 �> y�بة. فقرfمبا كانت مظاهر كا�تلك �ملظاهر  جيزيل، +لكن 
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<قّو� عالق: معه، فأنا <قوC -بنا] على جترب: �لطويلة n �حليا-- 
[� كل �مرÔ يرسل نفَسه n �حلديث على سجيتها عاجًال <+ �جًال 
 n مل� uلك أل� كل +�حد من �لناf ،يث تنكشف �خيلة نفسه�

نفسه ��فع� ��خلي� ال يقاَ+$ للحديث عن نفسه.
به،  <ثق  بأن¹   yتظاهر+ غيل  �لسيد  ثقة  <كسب   �> حا+لت 
 oالبتز��  n  Çيساعد بأ�  <قنعته  فقد  ملساعد�،  جّندته  [ن¹  بل 
قد  كنت  �أل+*.  غلطته  ��تكب  +هنا  هو�بو��،  للسيد-  �لز�ئف 
�قترحت عليه [جر�] تنكر بسيط، فجا] ليؤ�� �+�9 مبظهر مضحك 
+سخيف، كا� مظهر9 كله ִדر�Á! +قد كنت على ثقة من <� <حد� 
ال يلعب �+�� بشكل <سو< مما كا� ينو� <� يقو$ به. ما سبب fلك 
نفسه ممثًال جيد�.  [ظها�   n ��َحِذ بذنبه جعلته  معرفته  [�f؟ أل� 
+عندما عّدلت <نا من مكياجه �لسخيف ظهرy مها�ته �لفنية، فقد 
لعب �+�9 بشكل تا$ +ª تستطع �لليد� هو�بو�� متييز9. +عندها 
<مريكي،  �جل  بصو�-  با�يس   n تنكر  قد  كا�  �مبا  بأنه  �قتنعُت 
�لطائر-  منت  على  �لضر+��  �لد+�  يلعب   �> <يض�  �ستطا»  +<نه 

.uبر+ميثيو
�لوC هذ� �لوقت بد<y <شعر بقلق حقيقي على �آلنسة جني. 
 n+ ،هذ9 �لقضية <+ <£ا كانت بريئة متام� n ما <£ا كانت معه]
�لثانية تكو� ضحية، فرمبا �ستيقظت y�f يو$ لتجد نفسها  �حلالة 
متز+جة بقاتل. +ֲדد� منع +قو» o+�\ متهّو� <خذy �آلنسة جني 
معي [* با�يس على <£ا سكرت�i، +بينما كنا هنا� ظهرy �لو�يثة 
�ملفقو�- لتطالب بثر+ִדا. +قد سيطَرy علّي فكرُ- َتشاُبٍه ª <ستطع 

متييز9. +قد ميزته n �لنهاية، +لكن بعد فو�y �أل+��.
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n �لبد�ية بد� �كتشا� <£ا كانت على منت �لطائر- +<£ا كذبت 
n هذ� �لصد�، بد� هذ� +كأنه ُيطيح بكل نظريا�، فهي مشبوهة 
�لرجل  بشكل ال ميكن �حضه. +[�f كانت مذنبة فإ� 7ا شريك�، 
�لذ� �شتر¦ <نبو4 �لنفخ +قد$ �لرشو- ملوظف �خلطوÐ �جلوية. 

َمن هو fلك �لرجل؟ <كا� o+جها؟
�حلّل  هو  كا�  �لصحيح.  �حلل  �<يت  +فجأ-،  fلك،  بعد 
�لصحيح لو �ستطعت �لتأكد من نقطة +�حد-، فح¾ يكو� صحيح� 
كا� ينبغي على �� مو�يسو <� ال تكو� n �لطائر-. �تصلت بالليد� 
ما�لني  فوصيفتها  <�يد9،  �لذ�  �جلو�4  على  +حصلت  هو�بو�� 

سافرy بالطائر- بسبب نز+- خطرy لسيدִדا n �خر حلظة.
<فهمك   ª <ن¹  <خشى  كالنسي:  �لسيد   Cفقا بو��+،  توقف 

متام�.
سأC نو�ما�: +م¾ توقفَت عن �ختيا�� كقاتل؟

�جتهت عينا بو��+ [ليه +قاª :C <توقف <بد�. �نت �لقاتل.
�ألسبو»   Cخال شي].  بكل  سأخ��   :Cقا  � قليًال  �نتظر 
 .yملعلوما� +�ع  بالبحث  مشغوَلني  +جا4  <نا  كنُت  �ملاضي 
صحيح <نك صرy طبيب <سنا� لتسعد عمك جو� غيل كما قلت، 
�بن  +لست  <خته  �بن  فأنت  خالك،  كا�  بل  عمك  يكن   ª +لكنه 
<خيه. +قد <خذy �سم عائلته عندما �خلت n شر�كة معه، <ما �سم 
 o��يتشا� باسم  تتّسمى  كنت  لقد   .o��يتشا� فهو  �حلقيقي  عائلتك 
عندما �لتقيت بآ� مو�يسو n نيس n �لشتا] �ملاضي عندما كانت 
هنا� مع سيدִדا. كانت �لقصة �ل: �+ִדا لنا صحيحة مبقد�� تعلق 
 Öنت �ر> <ّلفَته  فقد  �ملكّمل  �جلز]  <ما  �ألمر �قائق طفولتها، 
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�لز+�\،  قبل  +�لدִדا  �سم  فعًال  تعر�  مو�يسو   �� كانت  شديد. 
+كانت جيزيل n مون: كا�لو، +قد ّمتت �إلشا�- [ليها +fُِكر �µها 
�حلقيقي، +<��كَت <نت <نه �مبا كانت +��]ها ثر+- ضخمة ميكن 

�حلصوC عليها، فقد ��قت �لفكر- لطبيعتك �ملقامر-.
+عرفَت من �� مو�يسو بأمر عالقة �لليد� هو�بو�� Èيزيل، 
 �> [f كا� على جيزيل  +هكذ� تشكلت فكر- �جلرمية n عقلك، 
+هكذ�  هو�بو��.  �لليد�   *] �لشكو�  فيها  تنصر�  بطريقة  ُتقَتل 
 Ðبتنفيذها، فقمت برشو- موظف �خلطو y>نضجت خططك � بد
لقد  هو�بو��.  �لليد�  مع  �لطائر-  نفس   n لتسافر جيزيل �جلوية 
فضمنت  بالقطا�  [نكلتر�   *] ستسافر  بأ£ا  مو�يسو   �� <خَ�تك 
عد$ +جو�ها على منت �لطائر-، فهذ� لو ّمت لعّرÑ خططك خلطر 
جسيم، أل� �لشكو� سو� تنَصّب على �بنة جيزيل ++�يثتها بشكل 

طبيعي لو ُعِرَ� بأ£ا كانت على منت �لطائر-.
+هي  مب�iثها  مو�يسو   �� تطالب  بأ�  �أل+*  فكرتك  كانت 
مسّلحة بعذ� غيا4 كامل عن مكا� �جلرمية، فهي ستكو� على منت 

قطا� ساعَة +قو» �جلرمية، +بعد fلك سو� تتز+جها.
 Cلك �لوقت قد ُفتِنت بك متام�، +لكن �ملاf n -كانت �لفتا
هو ما كنت تسعى [ليه +ليس �لفتا- نفسها. � طر< تعقيد �خر على 
حبها،   n ++قعت  غر�  جني  �آلنسة  �<يَت  لوبينيه  ففي  خطتك، 
فدفعتك عاطفتك جتاهها [* لعبة <كثر خطو�-؛ فقد +طدy �لعز$ 
على <� تفوo بكال �ألمرين: �ملاC +�لفتا- �ل: <حببتها. كنت سترتكب 
Íا�  عن  للتخلي  مستعد�  تكن   ª+  ،Cملا� <جل  من  قتل  جرمية 
�جلرمية. فعمدy [* ^ويف �� مو�يسو بأْ� <خ�َتها بأ� �لشكو� 
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ستنصّب عليها بالتأكيد باعتبا�ها �لقاتلة [� هي تقدمت فو�� للكشف 
<يا$،  لبضعة   -oبأ� تطلب [جا <غريتها  عن هويتها. +بدًال من fلك 

fهبتما فيها مع� [* �+تر��$ حيث عقدمتا o+�جكما.
 �> عليها  كا�  بالثر+-.  تطالب  كيف  لّقنَتها  fلك  غضو�   n
ال تقوC شيئ� عن +ظيفتها +ال تشi [* <£ا كانت +صيفة إلحد¦ 
<£ا  فيه  لبس  ال  كامل  بشكل  توّضح   �> ينبغي  +كا�   ،yلسيد��
+o+جها كانا n �خلا�\ +قت +قو» �جلرمية. +لكْن، من سو] �حلظ 
<� �لتا�يخ �لذ� خططَت فيه لرحلة �� مو�يسو [* با�يس لتطالب 
مب�iثها قد �تفق مع +صو� [* با�يس +معي �آلنسة غر�، +هذ� 
ª يكن مناسب� خلططك على �إلطالL، فرمبا �ستطاعت �آلنسة جني 
<+ �ستطعت <نا <� نالحظ <� �� مو�يسو ª تكن سو¦ ما�لني �ل: 

.uحلة �لطائر- بر+ميثيو� n ��بو�هو �كانت +صيفة �لليد
فشلت،  +لكنك  �ملناسب  �لوقت   n ֲדا  تتصل   �> حا+لَت 
+<خ�i +صلَت [* با�يس بنفسك +<��كت <£ا قد fهبت n +قت 
عن  <خَ�تك  عو�ִדا  +لد¦  �ملحامي،   *] +صولك  من  سابق 
لقائها معي فبد<y �ألمو� تتجه �جتاه� خط�i، فقر�yَ <� تتصر� 

بسرعة.
كانت نّيتك تقضي بأ� ال تعيش o+جتك �جلديد- طويًال بعد 
+صيتكما  فو��  كتبتما  �لزفا�  حفل  فبعد  �لثر+-،  على  حصو7ا 
بأ� يتر� كل منكما كل ما ميلك للطر� �آلخر. [جر�] مؤثر حق�! 
+<^يل <نك نويت <� تتصر� على مهل +بكل تؤ�-، كنت ستذهب 
[* كند� ظاهري� بسبب فشلك n �ملحافظة على oبائنك، +هنا� 
كنت ستستعيد �سم �يتشا��o +تنضم [ليك o+جتك الحق�. +لك¹ ال 
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<^يل <� +قت� طويًال كا� سيمّر قبل <� متوy �لسيد- �يتشا��o مع 
لو��!  �ألسف، تا�كًة ثر+- طائلة أل�مل يبد+ َجِزع� ال <مل له n �لسُّ
+عندئذ كنت ستعو� [* [نكلتر� باعتبا�� نو�ما� غيل، غيل �لذ� 
 n لك °ططكf كند�. كا� n ناجحة y��حالفه �حلظ فقا$ باستثما
 y�كت +قر�فندقها فقد <� n يسو�لبد�ية، <ما بعد مقابلتك �� مو�

بأنه ال ينبغي [ضاعة <� +قت.
سكت بو��+ فيما <سند نو�ما� غيل �<سه [* �خللف +ضحك 
قائًال: [نك fكي جد� n معرفة ما ينو� �لناu فعله... يا ليتك متتهن 

مهنة �لسيد كالنسي!
� تعمقت ن�ته لتصبح ن�- غضب +هو يقوC: <نا µ> ªع 
قط مبثل هذ� �خلليط من �7ر�]. [� ما تتخيله يصعب �عتبا�9 �ليًال 

يا سيد بو��+.
ª َيبُد على بو��+ <� �ستفز�o، بل قاC: �مبا ال يكو� �ليًال، 

+لكن لدّ� بعض �أل�لة مع fلك.
نو�ما�: حق�؟ �مبا كا� لديك �ليل يوضح كيف قتلُت جيزيل 
 ª ¹بأن �ملعرفة  �لطائر- متا$   n َمن كل  يعر�  �لعجوn o حني 

<قتر4 منها على �إلطالL؟
بشأ�   �fما �جلرمية.  ��تكبت  كيف  �قة  بكل  سأخ��   -
Iتوياy حقيبتك �ليد+ية؟ لقد كنت n [جاo-، فلما�f تأخذ معك 
معطف �لطبيب �لكتاÇ �ألبيض؟ هذ� هو �لسؤ�C �لذ� +جهته لنفسي. 

+�جلو�4 هو �لتا�: ألنه يشبه متام� معطف مضيف �لطائر-.
لقد فعلَت ما يلي: عندما ّمت توoيع �لقهو- +fهب �ملضيفا� 
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<نت [* �ملر�فق +��تديت معطفك  [* �ملقصو�- �ألخر¦ fهبت 
�ألبيض، +تنكرy بأ� �هنت +جنتيك مستخدم� لفائف �لقطن، � 
للمر�فق  لتأخذ ملعقة قهو- من صند+L �ملطبخ �ملالصق  خرجت 
+<سرعت n عبو� �ملمر بنفس سرعة �ملضيف +�مللعقُة n يد� 
متجه� [* طا+لة جيزيل. +بسرعة غرyo �لشوكة n عنقها +فتحت 
نبو� Êر\ منها، � عدy سريع� [* �ملر�فق  علبة �لثقا4 تا�ك� �لزُّ
 Lيستغر  ª مقعد�.   *] لتعو�  متمّهًال  +خرجت  معطفك  فÚعت 
�ألمر كله سو¦ �قيقتني. ال <حد يصر� �نتباهه [* �ملضيف بشكل 
خاÖ. �لشخص �لوحيد �لذ� كا� بوسعه <� يتعر� [ليك هو �آلنسة 
جني، +لكنكم تعرفو� �لنسا]! ما [� ُتتر� �ملر<- +حدها (+ال سيما 
نظر-  لتلقي  �لفرصة  تغتنم  تسافر مع شا4 جذ�4) ح¾  [�f كانت 
لة على نفسها n مر�ִדا �ليد+ية +تضع على +جهها �ملساحيق. مطوَّ
من  هل  +لكنها ª حتد«.  مثi- جد�،  نظرية  [£ا  نو�ما�: 

شي] �خر؟
�حلديث  <ثنا]  ففي  قليل،  قبل  قلُت  كما   .iكث  iكث نعم،   -
تبد� من �إلنسا� هفو�y تظهر حقيقته. لقد كنَت من �لوقاحة +عد$ 
�ملباال- �يث <شرy [* <نك قد <مضيت بعض �لوقت n مز�عة 
n جنو4 <فريقيا، +لكّن ما ª تقله (+�لذ� �كتشفنا9 الحق�) هو <� 

�ملز�عة كانت مز�عة ثعابني!
<ظهر نو�ما� غيل �خلو� أل+C مر-، +حا+C <� يتكلم +لكن 

�لكلماª y تطا+عه.
 ،o��يتشا�ك �حلقيقي، µ+ قائًال: كنَت هنا� با�ستمر بو��
ّمت  كما  هنا�،   *] برقي�  <�سلت  لك  صو�-   *] �لتعر�  ّمت  +قد 
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�لتعر� [* نفس �لصو�- n �+تر��$ حيث <كد+� <£ا صو�- �لرجل 
�يتشا��o �لذ� تز+\ �� مو�يسو.

حا+C نو�ما� غيل <� يتكلم مر- <خر¦، +لكنه فشل <يض�. 
بد� <� شخصيته كلها قد تغyi، فقد �ستحاC �لشا4 �لوسيم �لقو� 
°لوق� يشبه �لفأ� �f عينني °تلستني تبحثا� عن منفذ للهر+4 فال 

جتد�نه.
�لعجلة �ل: �مرy خططك. +قد y��o �ئيسة معهد  - [£ا 
كا� جتاهل   f] مو�يسو،   ��  *] بإبر�قها  �ألمو�  تسا�»  من  ما�� 
بأ£ا  <كدyَ على o+جتك  +لعلك   .yلشبها�  iيث <مر�  �ل�قية  تلك 
 n موضع شك n ُتْخِف بعض �حلقائق فإ� <حدكما قد يصبح ª �]
�جلرمية، فأنتما كالكما كنتما على منت �لطائر- عندما ُقتلت جيزيل. 
+عندما قابلتها الحق� +علمت منها بأن¹ كنت حاضر� n �ملقابلة 
قمت باستعجاC �ألمو�، فقد كنت خائف� من <� <نتز» �حلقيقة من 
��... +�مبا كانت هي نفسها قد بد<y تشك فيك، +لذلك <خرجتها 
بسرعة من �لفندL لتستقل �لقطا�، +هنا� جّرعتها حامض �ل�+سيك 

+تركَت �لزجاجة n يدها.
نو�ما�: [£ا كومة من �ألكاfيب �لرخيصة!

- �9، ال؛ لقد +جدنا كدمة على عنقها.
- قلُت [نه كذ4 لعني.

- ح¾ [نك تركت بصماتك على �لزجاجة.
صا¥ نو�ما� بانفعاC: كذ4، لقد ��تديت...

اجاثا كريستي & كتاب رواية مكتبة الرمحي أحمد



٢٩٧

�لسيد-  <عتقد -<يها  قفا�o؟  ��تديَت   ،9� بانتصا�:  بو��+   Cقا
بأ� هذ� �العتر�� �لصغi قد <£ى �ملسألة.

- <يها �أل¿ق �لضئيل �للعني!
قفز غيل على بو��+ +قد َشَحب لونه +<صبح +جهه غريب� ال 
ميكن �لتعر� [ليه، +لكن جا4 كا� <سر» منه فأمسكه بقبضة قوية 
ال �¿ة فيها +هو يقوC: جيمس �يتشا��o �ملعر+� بنو�ما� غيل، 
لدّ� [�f بالقبض عليك بتهمة �لقتل �لعمد، +علّي <� <حّذ�� بأ� 

<� كلمة تقو7ا ستسجل +تتخذ �ليًال ضد�.
هّزy �لرجَل �جفٌة �هيبة +بد� على شفا �ال£يا�.

*   *   *
فساقا  �خلا�\،   n ينتظر��  �لشرطة   Cجا� من  �ثنا�  كا� 
بنشو-  فتنّهد  بو��+  مع  +حيد�  كالنسي  �لسيد  +بقي  غيل.  نو�ما� 
عميقة +قاC: سيد بو��+، لقد كانت هذ9 �لتجِربة <كثر �لتجاِ�4 [ثا�- 

n حيا� على �إلطالL. لقد كنَت ��ئع�.
�بتسم بو��+ بتو�ضع +قاC: ال، ال، [� جا4 يستحق من �لثنا] 
 o��يتشا�ما <ستحق <نا، فقد فعل �ألعاجيب ليثبت <� غيل هو  �بقد
كا�  فقد   ،o��يتشا� تبحث عن  �لكندية  �لشرطة  هيئة  كانت  نفسه. 
�العتقا� �لسائد <ّ� فتا- كانت على عالقة به هنا� قد �نتحرy، +لكن 

ظهرy حقائق تشi [* <£ا قد ُقتلت قتًال.
كالنسي: فظيع!

- [نه قاتل. +هو جّذ�4 بنظر �لنسا] مثل كثi من �لقتلة.

اجاثا كريستي & كتاب رواية مكتبة الرمحي أحمد



٢٩٨

- يا لتلك �لفتا- �ملسكينة، جني غر�!
هّز بو��+ �<سه �ز� +قاC: نعم، كما قلُت 7ا من قبل: [� 
من  +ستنهض  �لشجاعة،  لديها  +لكن  <حيان�.  فظيعة  تكو�  �حليا- 

جديد.
قا$ +هو شا�� �لذهب بترتيب ¬موعة من �أل+��L +�لصو� 
�ل: بعثرها نو�ما� غيل بسبب قفزته �7ائجة، +هنا� جذ4 �نتباهه 
+هي  �خليل   Lسبا �جتما» Êص   n iك لفينيشيا  ما، صو�-  <مر 

تتحد« مع �للو�� هو�بو�� +صديق �خر.
<عطى �لصو�- لكالنسي +قاC: هل تر¦ هذ�؟ n غضو� عا$ 
من �آل� ستقر< [عالن� يقوC: >ّمت �لترتيب لز+�\ يعقد قريب� بني �للو�� 
هو�بو�� +�لليد� فينيشيا كi<. +هل تعر� َمن هو �لذ� سiتب 

لذلك �لز+�\؟ [نه هiكيوC بو��+! +Íة o+�\ �خر قد �تبته <يض�.
كالنسي: o+�\ �لليد� هو�بو�� +�لسيد با��كال�؟

- �9، ال؛ فليس لدّ� �هتما$ بتلك �لقضية.
� تقد$ [* �ألما$ +قاC: ال، كنت <شo *] i+�\ بني �لسيد 

جا� �+بو� +�آلنسة جني غر�، +ستر¦.
*   *   *

بعد شهر جا]y جني [* بو��+ +قالت له: علّي <� <كرهك 
يا سيد بو��+.

بدy شاحبة +هزيلة +حوC عينيها �+�ئر قامتة، فقاC 7ا بو��+ 
من  +�حد-  <نك  <عتقد  +لكن¹   ،y��>  �] قليًال  �كرهي¹  بلطف: 
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�لالئي يفّضلَن مو�جهة �حلقيقة على �لعيش n فر�+u للمغفلني، 
+�مبا ª تكوÇ لتعيشي فيه طويًال <يض�، فالتخلص من �لنسا] �fيلة 

تنمو +تتسع.
- لقد كا� +سيم� جد�. لن <حب مر- <خر¦ <بد�!

- هذ� شعو� طبيعي.
هّزy جني �<سها +قالت: +لكن علّي <� <جد عمًال، عمًال 

ممتع� <غرL فيه +<نسى نفسي.
<ماCَ بو��+ كرسيه [* �خللف +نظر [* �لسقف قائًال: <نصحك 

بالذها4 [* [ير�� مع �لسيدين �+بو�. [نه عمل ممتع [� <حببت.
من  تعريض  Iض  كا�  fلك   �> ظننت  +لك¹  +لكن...   -

جانبك.
<صبحُت  لقد  �لعكس؛  على   :Cقا+ بالنفي  �<سه  بو��+  هّز 
مهتم� جد� بعلم �آلثا� +خز� ما قبل �لتا�يخ فأ�سلت شيك� بالت�» 
�لذ� +عدyُ به، +قد µعت صبا¥ �ليو$ بأ£ما يتوقعا� �نضمامك 

[* �لبعثة. هل تستطيعني �لرسم؟
- نعم، كنت جيد- n �لرسم n �ملد�سة.

- ممتاo. <ظن <نك ستستمتعني ֲדذ� �لصيف.
- هل يرغبا� f nهاl فعًال؟

- [£ما يعّوال� عليك +على حضو��.
- سيكو� هذ� ��ئع�، <� <سافر بعيد�...
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+توّ�� +جهها قليًال، � نظرy [* بو��+ با�تيا4 +قالت: سيد 
بو��+، [نك ª... <نت ª تفعل fلك من <جل، ملجر� خاطر�... 

<� لطف� منك؟
- لطف� م¹؟ <¢كد لك يا �نس: بأن¹ <كو� �جًال عملي� جد� 

.Cعندما يتعلق �ألمر باملا
+بد� مÚعج� من قو7ا ح¾ جعلها تسا�» [* �العتذ�� منه. 
 y¦ بعض خزفيا�هب [* بعض �ملتاحف +<f> �> قالت: ينبغي �

ما قبل �لتا�يخ.
- [£ا فكر- ��ئعة.

 ª مبا� :Cلتقو yعا� � CÚتوقفت جني قليًال <ما$ با4 �مل
تكن لطيف� n هذ� �ألمر بالذ�y، +لكنك كنت لطيف� ��ئم�.

� <سقطت قبلة على قمة �<سه +غا��y �لبيت.
*   *   *
-تمت-
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